
Objetivos principais da empresa

 

Fundada em 2008, a Sparked é uma consultoria de soluções de tecnologia 

que melhora a comunicação e a colaboração on-line das empresas. Com 

sede em Amsterdã, a Sparked é uma das protagonistas mais importantes 

do mercado do Office 365 e SharePoint, parte de um grupo muito seleto 

de parceiros holandeses da Microsoft. Ela foi finalista do prêmio Parceiro 

do ano da Microsoft em 2013 e 2014.

A Sparked firmou uma parceria com a Docusign para simplificar seu 

processamento de pedidos de vendas, aproveitando a solução de assinatura 

eletrônica da Docusign para reduzir o ciclo de vendas.

Desafio

Os negócios da Sparked têm como centro a tecnologia móvel e de nuvem. 

Com início original na área de desenvolvimento de aplicativos, a empresa 

recentemente migrou para CRM para fornecer soluções integradas em vez 

de produtos individuais.

Um dos principais atributos da Sparked é a facilidade de uso. Por isso, a 

empresa buscou implementar uma solução de assinatura eletrônica para 

emular essa filosofia, tornando mais fácil e rápido para a Sparked colher 

a assinatura de um cliente em potencial.

Consultoria de soluções de tecnologia reduz o ciclo de vendas 
drasticamente ao adquirir assinaturas eletrônicas

Case de sucesso Sparked

Sparked alcança o retorno sobre o 
investimento em seis meses com o 
Docusign

Principais benefícios alcançados

Retorno sobre o investimento constatado nos primeiros seis meses da implementação

Aumento na produtividade da empresa devido à redução drástica do ciclo de vendas

Melhor satisfação do cliente, o que melhorou a reputação da empresa

Facilitou a migração para um escritório sem papéis



A Sparked melhora a reputação da 
marca e melhora a reação a um 
mercado em renovação constante

Laurens Frijters, cofundador e CEO da Sparked, 

descreve os objetivos da empresa: "A Sparked projeta 

e oferece o que chamamos de ‘local de trabalho 

moderno’. Buscamos diminuir a lacuna de percepção 

entre o que as pessoas consideram normal em casa e 

o que ainda não vivenciaram no trabalho, ou seja, 

uma funcionalidade facilitada."

A meta é unir tecnologias de forma criativa para 

facilitar novos cenários corporativos que farão a 

diferença para seus clientes. Entretanto, a empresa 

usava métodos arcaicos para colher assinaturas que 

não condiziam com sua natureza inovadora para a 

otimização da tecnologia.

A Sparked enviava contratos por e-mail para serem 

assinados, e era solicitado aos clientes imprimir e 

assinar os documentos, digitalizá-los e enviar de volta 

por e-mail para a Sparked. Isso atrasava a eficácia das 

vendas devido à quantidade de etapas cansativas 

envolvidas no processo.

Inspirada pelo desenvolvimento ágil, a Sparked 

trabalha em conjunto com seus clientes para oferecer 

resultados rápidos e alcançar uma boa satisfação dos 

clientes. A empresa tem uma cultura empreendedora, 

uma paixão pela tecnologia e uma motivação para 

levar seus clientes a outro nível. Por isso, ela 

precisava de uma solução digital para automatizar seu 

processo de vendas e melhorar a experiência dos 

interessados.

"O que fazemos, em conjunto com as empresas, é ver 

como elas podem aproveitar ao máximo a tecnologia 

móvel e de nuvem. Esses são avanços significativos 

quando usados no local de trabalho moderno", afirma 

Frijters.

A Sparked também trabalha com uma solução pioneira 

que une o Office 365 e aplicativos de CRM. A empresa 

acredita que essa abordagem poderá fornecer um 

valor agregado a seus clientes, portanto, precisava de 

um produto altamente integrado ao pacote Microsoft.

A Solução

Os Principais Benefícios

A Sparked escolheu a Docusign, especialmente pela 

parceria estratégica de longo prazo que a empresa tem 

com a Microsoft. A Docusign tornou seus aplicativos 

líderes do setor de assinatura eletrônica e desenvolveu 

recursos de gerenciamento de transações digital (DTM) 

amplamente disponíveis para empresas e clientes com 

produtos da Microsoft.

"O fato de a Docusign ser integrada com a Microsoft é, 

para nós, um avanço lógico, mas muito positivo. Isso 

permite atender a um grupo ainda maior de 

profissionais do conhecimento com a tecnologia de 

nuvem e, por isso, a Docusign é a última peça do 

quebra-cabeça para finalmente migrar para uma forma 

de trabalho completamente digital", diz Frijters. 

A Sparked melhora a produtividade e o atendimento 

ao cliente mostrando como aproveitar a tecnologia ao 

máximo. Isso melhora o desempenho dos clientes e 

torna os negócios deles mais adaptáveis a alterações 

futuras e à concorrência. Por isso, foi natural para a 

Sparked se alinhar a uma ferramenta de produtividade 

como o Docusign para o processamento de suas 

vendas e pedidos.

"O Docusign possibilita não só criar e compartilhar 

documentos, mas também assiná-los digitalmente. 

Isso significa que podemos fazer isso não somente em 

um local de trabalho fixo, mas também em 

movimento, com um smartphone", diz Frijters.

Desde a implementação do Docusign, a Sparked notou 

uma redução considerável do tempo que leva para 

receber um contrato de volta, pois automatizou um 

processo de vendas que costumava ser caro e 

demorado. Conforme Frijters explica: "O uso do 

Docusign acelera o diálogo em torno de contratos e 

propostas com nossos clientes. Assim, podemos reduzir 

drasticamente o ciclo de vendas." Os clientes não 

precisam mais seguir os métodos demorados 

associados à assinatura manual de contratos. Como 

resultado, a Sparked fortaleceu sua reputação como 

empresa de consultoria nos Países Baixos.
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"Implantar o Docusign significa não somente que 

poderemos economizar tempo e tornar a empresa 

mais produtiva, mas também torna mais fácil, rápido 

e agradável para as pessoas assinarem seus 

documentos e realizarem seus trabalhos, e isso é 

muito bom", diz Frijters.

A Sparked observou um excelente retorno sobre o 

investimento no produto, recuperando o investimento 

em apenas seis meses após a implementação. A 

Sparked agora tem visibilidade completa do status de 

um contrato por meio dos painéis no portal do 

Docusign, por isso, em vez de realizar tarefas

administrativas, a equipe da Sparked pode se 

concentrar nos avanços corporativos.

"A Docusign é uma parceira importante para nós, pois 

vemos que ela é realmente um dos segredos para 

fazer negócios digitalmente", diz Frijters. "Tudo isso 

significa que trabalhar digitalmente com a Docusign 

economiza tempo e, como consequência, dinheiro.  

Sua empresa é responsiva. Além disso, você também 

salva árvores, pois simplesmente não trabalha mais 

com papéis." 

Laurens Frijters,
Cofundador e CEO

Implementar o Docusign significa não somente que 
poderemos economizar tempo e tornar a empresa mais 
produtiva, mas também torna mais fácil, rápido e 
agradável para as pessoas assinarem seus documentos 
e realizarem seus trabalhos, e isso é bom.


