Grupo Arena entre Angola e Portugal
com solução CRM online
“[O Microsoft CRM Online dá-nos] praticamente em tempo
real e de forma sintetizada relatórios do que temos ‘na rua’,
desde o número de propostas até à percentagem de adjudicações fechadas, o que é extremamente importante para antecipar informação de gestão.”
Diogo Amaral, CFO do Grupo Arena
Cliente: Grupo Arena
País: Angola
Indústria: Feiras e Eventos
Parceiro: Bizdirect

O Grupo Arena é uma empresa angolana criada em 2002. Integra na sua
estrutura um conjunto de competências específicas na área da organização e produção de feiras e eventos, de que é líder. A sua missão consiste
em gerir o negócio de forma responsável e profissional procurando a
excelência, a criação de valor e a satisfação dos clientes.

Perfil do Cliente
O Grupo Arena é uma empresa angolana criada em
2002 e que integra na sua estrutura as marcas Eventos
Arena, Line Stands e MADE. As três são independentes
entre si, embora sejam complementares e partilhem
os mesmos recursos a nível administrativo.

Situação do negócio
A empresa procurava uma melhor forma de coordenar
as operações comerciais em Angola com as áreas de
marketing e design do seu escritório em Lisboa.

Solução
Solução Microsoft Dynamics CRM Online, implementada pela Bizdirect.

Benefícios
 Implementação acompanhada por reengenharia de

processos internos
 Maior proximidade entre a empresa e os clientes
 Indicadores comerciais disponíveis em tempo real
 Mais e melhor informação de gestão
 Disponibilidade da informação em qualquer lugar,

em qualquer dispositivo
 Acesso à plataforma sempre disponível, mesmo em

situações de deficiente acesso à Internet

O Grupo é detentor das marcas Eventos Arena, Line Stands e Made. A
Eventos Arena dedica-se à organização de feiras e eventos. A Line Stands
é especializada na conceção, produção e montagem de stands e estruturas para feiras e eventos. A Made dedica a sua atividade à importação e
comercialização de madeiras e derivados.
De forma a coordenar as operações comerciais em Angola com as áreas
de marketing e design do seu escritório em Lisboa, o Grupo Arena optou
por uma solução Microsoft Dynamics CRM Online, implementada pela
Bizdirect.

Situação
O Grupo Arena opera no mercado angolano
na produção de feiras desde o início da sua
formação, em 2002. A partir de 2004 alargou a sua atividade de forma a poder oferecer um pacote completo de serviços aos
seus clientes: desde a organização da feira
propriamente dita à criação de infraestruturas e suporte necessário para que as empresas possam participar nessa mesma feira,
incluindo o desenho e a construção dos
stands.

“Houve um ajuste
do programa às nossas
necessidades, mas também
aproveitámos a solução
para ajustar a nossa forma
de trabalhar e alterar
os procedimentos
internos tornando-os
mais eficazes”.
Maria Pardal Monteiro,
Diretora de Marketing do Grupo Arena

Maria Pardal Monteiro, Diretora de Marketing do Grupo Arena, explica que a empresa
possui escritórios em Lisboa – onde estão o
departamento de marketing e o departamento criativo e de design – e uma força
comercial que está no terreno em Angola
para contactar com os clientes: uma área de
produção e montagens, assim como toda a
estrutura de serviços de apoio à actividade
da empresa, como as áreas de compras,
financeira, recursos humanos, transportes,
segurança e património.”
“Começámos a sentir a necessidade de
homogeneizar os procedimentos nas equipas comerciais”, explica por seu lado o CFO
do grupo, Diogo Amaral. “Tínhamos evidentemente um registo das vendas, mas faltava-nos o histórico das atividades comerciais;
cada um dos nossos colaboradores possuía
o seu próprio método de trabalho e mantinha a informação só para si – informação
essa que não só não era partilhada, como se
podia perder para sempre caso essa pessoa
saísse da empresa. Além disso o processo
era todo muito manual, porque mantivemos
ainda alguns dos procedimentos que
tínhamos desde o início, quando usávamos
apenas documentos em papel”.
Maria Pardal Monteiro diz que, quando o
grupo começou à procura de uma plataforma de CRM que pudesse estruturar e homogeneizar os procedimentos, foi tomada
desde logo a decisão de “aproveitar a oportunidade para criar internamente processos
de modernização”. A ideia, refere esta res-

ponsável “não era apenas trocar o papel por
ficheiros de Excel, mas alterar a própria
forma de funcionamento da organização,
tanto mais que sabíamos que qualquer que
fosse a plataforma de CRM [Costumer Relationship Management] a adotar, e por muito flexível que ela fosse, haveria necessidade
de alterar a forma como estávamos a trabalhar, pelo que a oportunidade era excelente”.

Solução
O Grupo Arena tomou a decisão de adotar
uma plataforma de CRM em meados de
2011. Ao procurarem a solução de CRM, o
Grupo Arena abordou o mercado sem qualquer preconceito sabendo apenas o que
pretendiam, no sentido de obterem uma
proposta adequada às suas necessidades.
Maria Pardal Monteiro afirma que durante o
processo de análise de propostas “tornouse claro que a solução Dynamics CRM Online da Microsoft apresentada pela equipa da
Bizdirect foi quem melhor compreendeu o
ponto em que estávamos. Além disso, foi
também a proposta com a melhor relação
custo/benefício”. Estes dois fatores e “a
inegável credibilidade que a marca Microsoft traz consigo”, acabaram por tornar fácil
optar pela plataforma Microsoft Dynamics
CRM Online.
Maria Pardal Monteiro refere que os procedimentos pouco automatizados que eram
seguidos no Grupo Arena acabaram por se
tornar uma vantagem no que diz respeito à
adaptação do funcionamento no contexto
da plataforma Microsoft Dynamics CRM
Online. “Em vez de termos de adaptar processos, em muitos casos o que aconteceu
foi a passagem direta de uma situação na
qual muitos do processos de trabalho eram
antiquados e suportados em papel, para a
criação de novos processos digitais implementados sobre a nova plataforma. Houve
um ajuste do programa às nossas necessidades, mas também aproveitámos a solução
para ajustar a nossa forma de trabalhar e
alterar os nossos procedimentos internos
tornando-os mais eficazes”.

“[A equipa comercial] acede
à ferramenta via notebook,
em qualquer lugar, incluindo
nas instalações do cliente,
sem necessidade de ter de ir
ao escritório, algo que até
agora era impossível”.
Diogo Amaral, CFO do Grupo Arena

Desde o início do processo de implementação da plataforma até à entrada em produção decorreu cerca de um ano. Durante este
período o Grupo Arena aproveitou para
realizar a reengenharia dos seus procedimentos, algo que a flexibilidade do Microsoft Dynamics CRM Online facilitou. Segundo Diogo Amaral, a parte mais complexa foi
a definição e adaptação de processos de
trabalho para o que, na prática, são equipas
diferentes – da Eventos Arena e da Line
Stands. É que, apesar de se tratar de equipas complementares, têm como alvo clientes diferentes, pelo que “a mesma ferramenta teve de se dividir em duas, com diferentes workflows. Ao mesmo tempo aproveitámos para repensar internamente os
nossos próprios procedimentos e otimizar
processos, tendo sido isso que levou a uma
implementação mais demorada.”
O Grupo Arena contabiliza também como
tempo de implementação o período final de
3 meses durante o qual a plataforma começou a ser usada para efeitos de formação, já
próxima da sua configuração final e com
casos práticos.
O sistema é usado diretamente por 15
pessoas mas o seu impacto real é repercutido por todos os cerca de 200 colaboradores
do Grupo Arena.

Benefícios
O Grupo Arena colocou o sistema em produção no dia 1 de Janeiro de 2013 e os
efeitos positivos da utilização do Microsoft
CRM Online começaram a fazer-se sentir de
imediato. Maria Pardal Monteiro, que gere o
sistema a partir de Lisboa, refere que “um
dos efeitos positivos foi a alteração da
relação da equipa comercial com os clientes: o CRM como funciona aqui como ferramenta de aproximação da equipa aos
seus clientes, decorrente de uma melhor
definição das tarefas entre cada um dos
departamentos do Grupo Arena”.
Diogo Amaral salienta o facto de “termos
praticamente em tempo real e de forma
sintetizada relatórios do que temos ‘na rua’,
desde o número de propostas até à percentagem de adjudicações fechadas, o que é

extremamente importante para nos antecipar informação de gestão. Até agora, conseguíamos identificar apenas o que vendíamos, mas não tudo o que tinha levado até à
venda nem as propostas que estavam já
feitas e que podiam ou não transformar-se
em vendas a prazo. A informação que possuímos agora permite-nos gerar indicadores
que irão permitir-nos oferecer um melhor
serviço aos nossos clientes”.
Outro benefício direto do Microsoft Dynamics CRM Online é a análise do desempenho das equipas comerciais. “Não basta
apenas saber quanto é que se vendeu,
interessa-nos saber como é que se vendeu –
ou não e porquê.” Maria Pardal Monteiro
diz que “o departamento de marketing vai
obter do CRM um histórico de comportamento dos clientes, que irá facilitar imenso
o nosso trabalho: hoje não temos forma de
saber se houve um cliente que pediu 10
propostas mas acabou por não aprovar
nenhuma, mas vamos passar a saber exatamente isso e, melhor ainda, conseguir perceber porquê; vamos saber se é um cliente
antigo ou recente, se o contacto é proveniente de uma campanha de marketing que
está a decorrer ou se chegou até nós por
intermédio de networking pessoal… É uma
ferramenta que nos permitirá muito mais
facilmente medir os resultados das campanhas de marketing”, conclui.
O Microsoft Dynamics CRM Online oferece
toda a funcionalidade do produto “on premises”, mas o Grupo Arena está já a aproveitar alguns dos benefícios que só a plataforma na nuvem oferece. Diogo Amaral
refere a vantagem de os comerciais poderem “aceder à ferramenta via notebook, em
qualquer lugar, incluindo nas instalações do
cliente, sem necessidade de terem de ir ao
escritório, algo que até agora era impossível”.
“Mesmo que não tenham ligação à Internet
no momento, podem trabalhar localmente
no PC e, logo que tenham conetividade,
sincronizam a informação online, o que
evita pendências e aumenta capacidade de
resposta”, diz Diogo Amaral. “Tudo pode
ficar resolvido ainda durante a reunião com
o cliente.”

Sobre a Microsoft
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq
"MSFT") é líder mundial em software, serviços e soluções para ajudar as pessoas e
empresas a alcançarem todo o seu potencial.

Para Mais Informação
Para mais informações sobre os produtos e
serviços Microsoft, por favor ligue para o
serviço de apoio a clientes da Microsoft
Portugal, pelo número 808 22 32 42. Para
aceder a informação sobre a Microsoft
Corporation pela Web consulte:
www.microsoft.com.
Para aceder ao site da Microsoft Portugal
consulte: www.microsoft.com/portugal.
Para conhecer outras referências de sucesso visite a página:
www.microsoft.pt/enterprise
Para mais informações sobre os produtos e
serviços do Grupo Arena visite o Website
em: www.grupoarena.co.ao.

Maria Pardal Monteiro salienta a facilidade
de gestão da plataforma. “A partir do momento em que tudo foi parametrizado, a
gestão e administração tornou-se fácil e
intuitiva pelo que somos capazes de dar
reposta imediata a qualquer solicitação que
nos seja feita pelos nossos comerciais em
Angola.”

E conclui: “a flexibilidade é também para
nós muito importante e, ao termos a ferramenta na nuvem, não temos de nos preocupar com a evolução no futuro, pois qualquer aumento dos utilizadores é resolvido
simplesmente com a aquisição de mais
acessos, sem necessidade de realizar investimento em infraestruturas.”

Diogo Amaral refere que outra das vantagens da opção pelo Microsoft Dynamics
CRM Online passa pela poupança nos custos de hardware. “O investimento que teríamos de realizar para uma implementação
‘on premises’ era particularmente elevado
no nosso caso, porque obrigava à aquisição
de servidores para Portugal e Angola. Depois era também necessário ter uma boa
linha de comunicações entre os dois países
para garantir a sincronização da informação,
o que não é fácil. Tal como estamos a trabalhar, nunca há problemas, pois temos sempre acesso a cópias locais da informação e
os nossos comerciais têm notebooks equipados com acessos 3G pelo que, logo que
tenham acesso à Internet fazem upload e
sincronizam a informação.”

“É muito gratificante para a Bizdirect ter
sido o parceiro selecionado pelo Grupo
Arena para pensar e desenhar uma plataforma de suporte ao negócio num modelo
internacional. Sempre acreditámos que com
a solução Microsoft Dynamics CRM Online o
Grupo Arena iria ganhar vantagens competitivas e aumentar a produtividade dos seus
colaboradores. A Bizdirect orgulha-se por
ter contribuido para o sucesso desta empresa angolana, afirma Rita Cordovil, Sales &
Marketing Manager da Bizdirect.

Para mais informações sobre os produtos e
serviços da Bizdirect visite o Website em:
www.bizdirect.pt.
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