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Fundada em 1943, a Marítima
Seguros é uma das maiores seguradoras no Brasil, operando através
de 50 escritórios. A companhia precisava otimizar seu banco de dados
de clientes para ganhar mais visibilidade dos acionistas e seguradores,
conseguindo assim tomar melhores
decisões e maximizando oportunidades de geração de receitas em
um mercado altamente competitivo.
Para alcançar esse objetivo, a
Marítima implantou o SAP Customer Relationship Management.

SAP Business Transformation Study
Seguros

Principais Desaﬁos
• Reduzir despesas operacionais
• Compreender o relacionamento da empresa com os corretores
• Centralizar relacionamentos com
corretores
• Aprimorar serviços e fluxo de ligações no
relacionamento com corretores
• Habilitar a área de serviços ao corretor e
a negócios proativamente
• Unificar banco de dados

Porque a SAP Foi Escolhida
• Pequena necessidade de customização
devido à facilidade de adaptação do software aos processos de atendimento
• Alta eficiência de custo do pacote
• Escalabilidade: aplicativo pode ser usado
também nas áreas de call center e técnica/operacional
• Melhor ferramenta para suportar práticas
de vendas e marketing

Melhores Práticas de Implementação
• Uso da metodologia ASAP e do pacote de
melhores práticas SAP
• Detalhamento e entendimento do plano,
alinhando expectativas às possibilidades
• Total envolvimento de usuários-chave e
exaustivo treinamento de todos os usuários finais
• Comprometimento do parceiro de
implantação

Baixo Custo Total de Propriedade
• Plataforma única: baixa necessidade de
integração com outros módulos ou soluções externas
• Baixa necessidade de customização
(menos de 10)
• Solução escalável, suportando expansão
• Workflow de serviços estruturados
• Redução de tarefas operacionais repetidas realizadas pelo call center

Benefícios Financeiros e Estratégicos
• Total visibilidade do histórico de ligações
• Construção de um histórico estático de
serviços ao corretor para suportar
análises
• Criação de um banco de dados único que
permite focar clientes conforme seus
perfis
• Serviço ao corretor pode aprimorar interações com consumidores, desempenhando
tarefas realizadas por outras áreas
internas
• Tempo médio por ligação aumentou 19%,
mas as tarefas desempenhadas durante
as ligações mais do que dobraram, elevando a produtividade total e reduzindo o
tempo médio por tarefa

Benefícios Operacionais
Indicador de Desempenho

Impacto

Uso da central de atendimento
ao corretor

-10%

Número de reclamações
relacionadas a serviços aos
corretores

-50%

Receita gerada pela central de
serviço ao corretor

+29%

Produtividade dos funcionários

+14%

“Graças à implantação do SAP Customer Relationship Management ganhamos
total visibilidade sobre os nossos corretores. Melhoramos nosso banco de dados
de corretores, o que realmente nos ajudou a acelerar processos.”

www.sap.com/brazil/contactsap

Eduardo Brunetti, Gerente de Projetos de TI, Marítima Seguros

Explorando Novas Oportunidades
Em um mercado altamente competitivo
caracterizado pela estabilidade
econômica brasileira, entrada de capital
estrangeiro no país e o aumento do
consumo doméstico devido ao maior
poder de compra da população, as
empresas buscam novas formas de
atrair e reter clientes. Nesse cenário, a
Marítima Seguros, uma das maiores
seguradoras no Brasil, percebeu que
precisava mudar a forma como gerava
oportunidades de negócios e gerenciava o seu relacionamento com
corretores.

implantação. Desde o início, a equipe
desenhou um footprint bastante detalhado, a fim de alinhar expectativa e entender
o escopo exato do projeto. O projeto
seguiria três fases: implantação do sistema, criação do banco de dados e adoção
de processos proativos para vendas e
marketing para gerar novas oportunidades
de negócios – a para isso seriam utilizadas as capacidades de marketing e gerenciamento de campanhas existentes no
aplicativo.

aumentar nossa produtividade e aumentar consideravelmente os níveis de satisfação”, disse. Os processos padronizados de contato com os corretores
ajudaram a empresa a melhorar a
produtividade de seus funcionários
em 14%.

O SAP CRM ainda ajudou a estabelecer as bases para o crescimento futuro ao reforçar o posicionamento de
liderança da Marítima no mercado
brasileiro. A melhoria no banco de
dados permitirá à Marítima levar ofertas
A implementação do projeto levou oito
específicas conforme o perfil de cada
meses e teve êxito graças ao uso das
cliente. Agora a empresa quer estender
melhores práticas e da metodologia
ASAP da SAP, baseada em uma estrutura o uso do aplicativo SAP para outras
A empresa entendeu que precisava atu- orientada a serviços que oferece flexibili- unidades, além de implementar melalizar sua plataforma tecnológica para
dade aos projetos. O total envolvimento e hores serviços aos segurados, como
reduzir despesas operacionais e
comprometimento da BBKO e dos usuári- chat, ombudsman e o recurso de “Contate-nos”, atendendo a exigências
entender melhor o seu relacionamento
os-chave também foram essenciais ao
específicas da lei brasileira de serviços
com os corretores. Além disso, tinha de sucesso da implantação. Esses usuários
aprimorar sua central de atendimento
treinaram exaustivamente usuários locais ao consumidor.
aos corretores e fazê-la gerar negócios para garantir a rápida adoção da solução.
proativamente.
A Marítima iniciou a busca pelo fornecedor certo para atender às suas necessidades, e depois de considerar cinco
fornecedores, escolheu a SAP, principalmente porque o aplicativo SAP para
o relacionamento com clientes se adapta às necessidades específicas dos processos de negócios da Marítima. Com
isso, foi necessária pouca customização, e a escalabilidade do aplicativo
permite que ele seja estendido a outras
áreas além do call center.

Maior Foco no Cliente
Depois de decidir pelo SAP CRM, a
Marítima firmou parceria com a BBKO
Consulting para planejar o modelo de

Gestão de Todas as Interações
com Corretores
O SAP CRM ajudou a Marítima a maximizar a eficiência das interações com corretores nas áreas de vendas, atendimento e
marketing. Essa otimização do relacionamento significou um maior conhecimento,
que foi traduzido em melhorias nas oportunidades de vendas e marketing.
De acordo com Eduardo Brunetti, gerente
de projetos de TI da Marítima Seguros,
nos primeiros meses que seguiram a
implantação, a companhia já percebeu
claras melhorias em seu banco de dados.
“Todas as metas da primeira fase da
implantação foram atingidas; conseguimos reduzir o custo total de propriedade,
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