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Neste mês de
abril, a WEG, fabricante
brasileira de motores
elétricos, com sede
em Jaraguá do Sul (sc),

espera concluir um projeto de
CRM (Customer Relationship

Management) que vinha consumindo
a área de TI desde o início de 2002.

Pudera: o objetivo era integrar em um
único sistema representantes de vendas,

filiais no exterior, as áreas de custos e admi-
nistrativa e o controle de estoques das seis unida-

des que integram o grupo. A implementação do sistema de
CRM começou em janeiro de 2005 e, mesmo antes de totalmente
concluída, os resultados já mostram que o trabalho valeu a pena.

O grupo WEG, que é o maior fabricante de motores elétricos
da América Latina, possui unidades de máquinas, automação,
acionamentos, química e transformadores. Além de sete fábricas
no Brasil, a WEG conta com três fabricas na Argentina, uma
no México, uma em Portugal e outra nos Estados Unidos.
São ainda 18 as filiais comerciais no exterior.

Cada unidade da companhia operava com um sistema indepen-
dente de proposta e pedido de compras. Com isso, faltava ao grupo o
gerenciamento dessas informações e, aos representantes comerciais,
que fazem a venda dos produtos, uma visão única da empresa. No
caso dos representantes internacionais, a situação era mais compli-
cada. As propostas de vendas eram feitas em Word, enviadas para a
sede, no Brasil, onde uma pessoa da área comercial registrava as soli-
citações. As principais queixas da companhia eram a falta de sinergia
entre as unidades de negócios, a pulverização excessiva de processos
e sistemas e falta de interação entre os canais de comunicação.





Diante desse cenário,
não foi difícil para a área de TI convencer o board
de que uma plataforma única seria muito bem-vinda.
A primeira etapa, iniciada em abril de 2002, foi a mais
delicada. O projeto de CRM foi criado pela equipe de
TI e concluído em janeiro de 2005. Por duas vezes,
foi preciso fazer um replanejamento em função da
complexidade do escopo, o que comprometeu os pra-
zos. "Mas isso ocorreu com o aval da diretoria, que
entendeu a necessidade", diz Edilsom Roberto Klitzke,
líder do projeto. Durante todo o período, 20 pessoas
da equipe ficaram dedicadas.

Definido o escopo, a Blum Informática, empresa
parceira, fez o desenvolvimento da nova solução e a
área de TI ficou responsável pela implementação. O
novo sistema foi desenvolvido em Visual Basic, na
plataforma .Net, com banco de dados Oracle e dispo-
nibilizado na internet por metaframe. A ferramenta
foi desenvolvida em módulos e implementada indivi-
dualmente pelos departamentos. Começou pela uni-
dade de motores, o carro-chefe da companhia, que
concentra 60% do faturamento. "Tínhamos mais
pressa de migrar para o novo sistema, e assim
contabilizar o ganho mais rápido", afirma Klitzke.
A única adequação de infra-estrutura para suportar

a implementação foi o aumento da capacidade dos
servidores, com a compra de nove servidores.

O projeto contou com a inclusão de uma pequena
parte das unidades de automação, motores, a divisão
química e 115 representantes comerciais. Esses pro-
fissionais passaram por um ajuste cultural. "Qualquer
mudança gera resistências. Alguns gostaram, outros
ainda relutam. Mas, gradativamente, estamos conse-
guindo a adesão", diz Klitzke. Para habituá-los ao
novo sistema, a WEG realizou treinamentos para os
grupos, em diferentes regiões do Brasil. O sistema
está disponível para 1 050 usuários e opera, em
média, com 400 acessos simultâneos. Além de inte-
grar os funcionários em um sistema único, outro
desafio da empresa foi listar as características dos
produtos de forma que os representantes possam
customizá-los, já que os motores são feitos sob
medida. Para isso, foi preciso incluir mais de 500
possíveis características, de modo que, ao preencher
uma proposta, o representante consiga moldá-la às
necessidades dos clientes. "O sistema também tem
inteligência para localizar no portfólio produtos
similares com as exigências do cliente" diz Klitzke.

Com a mudança, o processo de realização das pro-
postas começa quando o representante entra no siste-



ma pela internet. Ele preenche a proposta comercial e
a técnica de cada um dos produtos que serão cotados.
Seguindo o workflow, as informações técnicas são
encaminhadas para as engenharias mecânica, elétrica
e industrial. Depois, a proposta vai para a área de
custos e de planejamento de produção. É lá que
a complexidade da peça é verificada, para definir
o prazo de entrega — de um dia a duas semanas.
Concluído o processo, volta para a área de vendas, que
faz as validações finais e apresenta ao representante.
Se o cliente concordar, automaticamente a proposta

vira pedido e a área de projetos inicia a produção.
Pouco depois de completar um ano, o novo siste-

ma de CRM mostra a que veio. A WEG contabiliza
ganho operacional de 20% nas unidades que estão
em funcionamento. O preenchimento das propostas
de venda tornou-se mais rápido e assim os represen-
tantes comerciais conseguem gerar mais propostas.
O acréscimo de pedidos foi da ordem de 2%, o que
soma uma média de 800 novas solicitações por mês.
Além disso, ficou mais fácil para o departamento
de vendas da WEG levantar informações sobre as
propostas em andamento. No departamento de ven-
das ao exterior, o ganho foi de quatro dias por mês
de cada funcionário, já que eles não precisam mais
redigitar as propostas que antes chegavam em Word.

Mais ágil >Aos olhos da diretoria, o benefício
que saltou foi a padronização dos processos. "Hoje,
todas as unidades falam a mesma língua com nos-
sos clientes", afirma Márcio Millnitz, coordenador
de sistemas de informática. O investimento total
na implementação, entre serviços de parceiros,
ferramentas e adequação de infra-estrutura foi
de 4 milhões de reais. "A companhia ficou satisfeita
com a possibilidade de tornar mais ágil uma área
absolutamente estratégica, que é a venda de produtos
sob medida", diz Millnitz.

Pelas dificuldades e inovação, o projeto quase não
saiu do papel. Na época de estudos, a tecnologia .Net
era muito recente. O desenvolvimento das funciona-
lidades simples foi tranqüilo, mas quando chegou às
mais complexas, a área de TI da WEG começou a ter
problemas. "Faltava conhecimento. Tentamos recorrer
ao mercado por meio de parceiros da Microsoft, mas
não adiantou muita coisa. Quase abortamos. Feliz-
mente, as dificuldades foram superadas", diz Klitzke.
Os números agradecem a persistência. «
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