SAP Customer Relationship Management
turbina desempenho da Esab
Sistema otimiza relacionamento com cliente e abre
novas possibilidades de negócio
VISÃO GERAL

“O sistema possibilita a organização de
um banco de dados único, com informações de todos os clientes, com preenchimento padronizado. Todos os
vendedores inserem os dados da mesma forma, sem imprecisões”
Carlos Araújo, Coordenador de TI

Companhia
• Nome: Esab
• Localização: Contagem, MG
• Indústria: Metalúrgica
• Produtos e serviços: Eletrodos, consumíveis para soldagem, máquinas de solda e
automação
• Faturamento: R$ 500 milhões
• Funcionários: 700
• Website: www.esab.com.br
• Parceiro de implementação: Resource
(ex-BBKO)
Principais Desafios
• Ausência de um processo sistemático
para acompanhamento dos clientes e
prospectos
• Utilização de ferramentas de CRM desenvolvidas internamente, sem a abrangência
requerida pela empresa
• Necessidade de fazer do relacionamento
com o cliente um meio para manter o bom
market share da empresa
• Aumentar a visibilidade das operações de
relacionamento com clientes e prospectos
Objetivos
• Aprimorar a gestão do relacionamento
com o cliente
• Centralizar os processos de relacionamento com clientes em uma única
plataforma
• Automatizar processos manuais
• Acompanhar os resultados das visitas
feitas pela equipe de vendas e aumentar a
taxa de conversão
• Oferecer serviços com maior valor agregado a partir do melhor entendimento do
perfil dos clientes

SAP Customer Success Story
Metalúrgica

Soluções e Serviços SAP
• SAP Customer Relationship Management
Porque a SAP foi Escolhida
• Tradição e reconhecimento global da
marca
• Experiência de 10 anos com a SAP
Destaque da Implementação
• Processo finalizado em 5 meses
• Realização de vários workshops e treinamentos para capacitar a equipe
Principais Benefícios
• Transformação das visitas em oportunidades de negócio
• Implementação de um processo fim a fim
de atendimento a cliente, para identificar,
registrar, analisar e solucionar as solicitações de clientes
• Desenvolvimento de um banco de dados
único, com o histórico de interação com
os clientes e prospectos
• Padronização no preenchimento das
informações
• Obtenção de dados precisos para embasar decisões gerenciais e a realização de
campanhas mais abrangentes, no futuro
• Possibilidade de acesso remoto por parte
dos vendedores que trabalham
virtualmente

“A solução está evoluindo para agregar valor a toda base de clientes”
Carlos Araújo, Coordenador de TI

Gigante do setor de soldagem e corte, a Esab foi fundada em 1904 na
Suécia e está no Brasil há 55 anos.
Fabricante de eletrodos, consumíveis
para soldagens, equipamentos de
proteção individual, máquinas de solda e automação, a empresa também
presta serviços de recuperação de
equipamentos. Com foco no oferecimento de soluções de alta produtividade e eficiência, atende clientes de
diversos segmentos industriais.
Com uma atuação focada em soluções de soldagem, a Esab detém um
bom market share no Brasil. Para
consolidar sua posição e conquistar
novos mercados, a empresa aposta
no bom relacionamento com os clientes ativos ou em potencial. No entanto, a ausência de um processo sistemático para acompanhamento de
clientes e prospects dificultava essa
atividade, e as duas ferramentas de
CRM disponíveis, desenvolvidas internamente, eram muito específicas.
Preenchidas individualmente pelos
próprios vendedores, estavam sujeitas a erros e não tinham a abrangência requerida. “Havia apenas um controle de visitas, sem um processo

estruturado”, conta Carlos Araújo,
Coordenador de TI.
Usuária do SAP ERP há mais de 10
anos, a empresa optou por implementar o SAP Customer Relationship
Management. A tradição da marca, a
possibilidade de integrar o CRM ao
sistema de ERP e a boa experiência
com as soluções SAP orientaram a
escolha.
Inicialmente, foram implementados
três módulos – Vendas, Marketing e
Serviços – para que se pudesse avaliar o potencial da solução. Realizada
de maio a outubro de 2010, a implementação trouxe uma verdadeira quebra de paradigmas, pois a ferramenta
modifica radicalmente as ações de
CRM, motivando diversos treinamentos e workshops para capacitar a
equipe.
Após um ano em uso, a solução trouxe boas mudanças. “O sistema possibilita a organização de um banco de
dados único, que traz informações de
todos os clientes, com preenchimento padronizado. Todos os vendedores
inserem os dados da mesma forma,

sem imprecisões”, afirma Araújo. “As
visitas deixaram de ser simples visitas, e tornaram-se oportunidades de
negócio”.
Por oferecer uma base de dados padronizada e acessível, a solução municia a empresa com informações que
permitem uma análise precisa do desempenho e podem, em breve, embasar novas ações, como a realização
de campanhas de marketing de maior
porte direcionadas a nichos específicos. Além disso, a solução pode ser
acessada remotamente pelos cerca
de 100 vendedores que trabalham
virtualmente.
O sistema auxiliou na implementação
de um serviço de customer care, em
que oito atendentes encaminharam e
registraram os dados de todos os
clientes, revendas e consumidores finais. “A solução está evoluindo para
agregar valor a toda base de clientes”, finaliza Araújo.
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