
Serviço de assinatura eletrônica DocuSign proporciona um aumento de 300% 
no uso do Salesforce CRM

DuPont Crop Protection elimina 
US$ 50.000 de tempo de vendas 
não produtivo em dez meses 
usando o DocuSign for Salesforce

A DuPont Crop Protection, empresa fundada em 1802, 

aplica a ciência para criar soluções sustentáveis 

essenciais para uma vida melhor, mais segura e mais 

saudável para pessoas do mundo todo. Operando em 

aproximadamente 80 países, a DuPont oferece uma 

ampla variedade de produtos e serviços inovadores 

para os mercados, como agricultura, nutrição, 

eletrônica, comunicações, segurança e proteção, casa 

e construção, transportes e vestuário.

A missão da divisão DuPont Crop Protection é 

possibilitar a produção de cultivos de alimentos 

seguros, abundantes e de alta qualidade, fornecendo a 

agricultores, varejistas e consultores produtos e 

serviços que suprem suas necessidades da melhor 

forma. Para cumprir essa missão, a DuPont Crop 

Protection é especialista no fornecimento de produtos 

herbicidas, fungicidas e inseticidas globais para setores 

de cultivo de grãos/especialidades e gerenciamento de 

silvicultura/vegetação.

Situação 

A DuPont Crop Protection emprega aproximadamente 

150 profissionais de vendas que trabalham 

remotamente em todo o território dos Estados Unidos. 

Esses recursos de vendas passam muito tempo na

estrada e frequentemente percorrem grandes 

distâncias entre um cliente e outro. A disparidade entre 

os clientes aumenta as despesas e o tempo investidos 

no gerenciamento dos clientes existentes.

Parte do processo de vendas envolve gerenciar 

renovações e novos contratos. Mesmo com o uso do 

Salesforce CRM, o empacotamento e gerenciamento 

de contratos eram processos trabalhosos para a 

DuPont — imprimir documentos com várias páginas e, 

em seguida, enviar por fax, escanear e enviar os 

documentos por correio ou mensageiro para o cliente 

assinar. A venda a granel de produtos da DuPont Crop 

Protection também é regulamentada pela Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (EPA), aumentando a 

complexidade do processo de vendas. Sendo assim, se 

um campo de dados não fosse preenchido ou ficasse 

faltando uma assinatura, o representante de vendas 

tinha que reiniciar todo o processo.

Tim Kantor, gerente de dados da equipe de operações 

de marketing e vendas da DuPont Crop Protection, 

dava apoio ao processo de vendas. Um dia ele recebeu 

um telefonema de Bill Wasser, representante de 

vendas do Mississippi. Wasser, uma pessoa que 

reconhecidamente tinha dificuldades com a tecnologia,
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disse que tinha acabado de usar um serviço de 

assinatura eletrônica tão simples que “até o cachorro 

dele poderia usar”. Kantor ficou curioso. Wasser 

explicou que era muito simples assinar eletronicamente 

seus documentos imobiliários e recomendou a Kantor 

o serviço de assinatura eletrônica DocuSign. Kantor 

concordou em analisar a questão.

Desafio comercial 
A DuPont Crop Protection tinha vários desafios ligados 

a processos em papel: 

• Encurtar o ciclo de vida de vendas e eliminar a 

dificuldade e a perda de tempo dos representantes de 

vendas ao trabalhar com papel e gerenciar o processo 

de entrega e assinatura de contratos.

• Melhorar a conformidade, inclusive a conformidade 

normativa federal, garantindo que todos os contratos 

fossem preenchidos corretamente, assinados e que 

estivessem disponíveis imediatamente. 

• Melhorar a experiência do cliente, oferecendo 

assinatura eletrônica. 

• Garantir que o processo fosse simples e pudesse ser 

integrado ao CRM existente da DuPont. 

Solução 

Kantor assistiu a uma demonstração e viu 

imediatamente oportunidades de melhora significativa 

dos fluxos de trabalho, redução de custos e aumento 

da satisfação dos clientes com o DocuSign. A DuPont 
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empregava o Salesforce CRM, e a DocuSign ofereceu 

um serviço projetado especificamente para a 

integração total a esse aplicativo de gestão de 

relacionamento com o cliente bastante conhecido.

Poupou mais de 500 horas ou US$ 

50.000 de tempo administrativo não 

produtivo em menos de 10 meses 

Reduziu o número de erros; diminuição 

de 50% do número de e-mails que 

voltam

Praticamente eliminou a não 

conformidade com os regulamentos da 

Agência de Proteção Ambiental 

Aumentou a conformidade interna, já 

que todos os documentos ficam 

acessíveis sob demanda

Aumentou em 300% o uso do 

Salesforce CRM 


