Lidel ganha tempo e melhora qualidade
do serviço prestado com solução CRM
“Conseguimos ter mais eficiência e fazer mais coisas com as
mesmas pessoas, dentro do seu horário de trabalho normal
[o que se traduz] claramente num benefício económico.”
Rita Annes, Diretora Comercial e de Marketing da Lidel

Cliente: Lidel – Edições Técnicas, Lda.
País: Portugal
Indústria: Edição
Parceiro: Arquiconsult

Criada em 1965 como editora de versões traduzidas para português europeu de enciclopédias de medicina francesas, a Lidel é hoje a principal
referência editorial portuguesa no segmento dos livros técnicos, com
mais de 750 títulos em catálogo, na sua esmagadora maioria edições
próprias, de autores portugueses.

Perfil do Cliente
A Lidel é a principal referência editorial portuguesa no
segmento dos livros técnicos, com mais de 750 títulos

A sua estrutura divide-se em cinco chancelas, cada uma dedicada ao mer-

em catálogo, na sua esmagadora maioria edições

cado da edição técnica em áreas específicas: a Lidel, “casa-mãe” do gru-

próprias, de autores portugueses..

po, cobre os segmentos da Medicina, Ciências da Terra, Língua Portuguesa para estrangeiros, Gestão, Hotelaria e Turismo; a FCA agrega mais de

Situação do negócio
A empresa procurava uma forma de otimizar a relação
com os parceiros, que são essenciais para a promoção
das suas obras e para a melhoria constante da sua
qualidade.

Solução
A solução escolhida foi criada com a plataforma

200 títulos sobre Informática; a ETEP dedica-se à publicação de livros
técnico-profissionais nas áreas de Automação, Robótica, Eletrónica e Secretariado; a PACTOR publica livros nas áreas das Ciências Sociais e da
Educação, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Superior, profissionais e o público em geral; e a FCA Design, editora mais recente do
grupo, que aposta na publicação de obras sobre Design e Arquitetura.

Microsoft CRM Online.

Benefícios
 Otimização dos fluxos de trabalho internos
 Rapidez e facilidade de acesso à informação em

Com uma organização centrada na cidade de Lisboa, a Lidel é composta
atualmente por 50 colaboradores, possuindo parceiros nos cinco continentes, com especial incidência nos países de Língua Oficial Portuguesa.

qualquer lugar
 Melhor acompanhamento e ligação aos parceiros
 Facilidade de utilização e integração com

ferramentas Microsoft Office

A empresa procurava uma forma de otimizar a relação com os parceiros,
que são essenciais para a promoção das suas obras e para a melhoria
constante da sua qualidade, tendo optado por uma solução baseada em
Microsoft CRM Online.

Situação
A crescente expansão do grupo Lidel alémfronteiras e o aumento significativo do
número de obras editadas geraram um
ecossistema com mais de 2.500 parceiros –
entre autores, professores, formadores,
alunos, entidades de formação e associações profissionais – cuja relação a empresa
necessitava de tornar mais eficaz.

“Vencida a barreira psicológica
de saber ‘onde está a
informação’, há claras
vantagens na versão online,
que nos permite ter acesso
instantâneo aos dados,
seja em viagem ou através
do telemóvel”.
Rita Annes, Diretora Comercial
e de Marketing da Lidel

Desde um simples agradecimento sobre
uma informação fornecida para melhorar
uma obra, até à criação de laços permanentes com a comunidade académica ou mesmo à preparação de um livro técnico, com
todo o fluxo de trabalho inerente, havia
uma teia de contactos que ia criando a
massa crítica que caracteriza hoje a atividade da Lidel. Era por isso importante para a
empresa otimizar a relação com esses parceiros que, não fazendo propriamente parte
da estrutura de vendas, são essenciais para
a promoção das suas obras e para a melhoria constante da sua qualidade.
“Necessitávamos sobretudo de ajuda nesta
área, pois o mercado está mais complicado
e temos que aproveitar o que estas ferramentas nos fornecem” explica a Diretora
Comercial e de Marketing da Lidel, Rita
Annes, destacando a importância da relação
com estes agentes para a divulgação das
obras e a consolidação do catálogo da Lidel.
Até há cerca de um ano, toda a relação com
estes colaboradores era registada na sua
maioria de forma manual, obrigando a
empresa a gastar tempo e recursos na procura de informações sobre um determinado
contacto, sempre que fosse necessário. Rita
Annes refere que “a empresa sempre primou por ter uma interação rápida com
esses mesmos colaboradores”, mas seguindo a máxima de que “tempo é dinheiro”,
decidiram procurar uma ferramenta que
permitisse acelerar e facilitar todo o processo.
A ideia: potenciar a mais-valia que a relação
com a comunidade de colaboradores pos-

sui, usando ferramentas que permitam
guardar de imediato a informação que daí
resulta e facilitando o acesso a essa mesma
informação, de forma simples, rápida e
onde quer que se esteja.

Solução
A versatilidade oferecida pelas ferramentas
de CRM ao nível da estruturação da informação e do acesso rápido aos dados ditaram a escolha da Lidel, mesmo que a sua
utilização esteja ligada em exclusivo, para já,
aos departamentos de promoção e marketing, e não ao departamento comercial.
A opção pelo Microsoft Dynamics CRM
Online foi fruto de um processo bem pensado e amadurecido, segundo esta responsável da empresa. As vantagens da versão
na cloud do Microsoft Dynamics CRM eram
bastante claras para a Lidel: “vencida a
barreira psicológica de saber ‘onde está a
informação’, há claras vantagens na versão
online, que nos permite ter acesso instantâneo aos dados, seja em viagem ou através
do telemóvel”, justifica Rita Annes, que
admite não ter chegado sequer a haver uma
ponderação sobre uma solução com o
Microsoft Dynamics CRM on-premises.
A Microsoft surgiu na equação como um
fornecedor de tecnologia natural. Rita Annes explica que a Lidel é “parceira da Microsoft desde a sua instalação em Portugal e o
nosso primeiro impulso foi solicitar-lhes
conselhos sobre a solução a adotar. Claro
que analisámos outras soluções, mas a
relação estreita que temos com a empresa
falou mais alto”.
Para o desenvolvimento desta solução, a Lidel
contou com a Arquiconsult, um parceiro Microsoft com larga experiência em implementação de soluções de CRM e que esta responsável refere ter sido essencial para a agilização
do processo e a rapidez de implementação.
Apenas 11 dias foram suficientes para colocar
tudo em funcionamento, com base num trabalho cujo primeiro contacto ocorreu em janeiro
de 2012.

“As pesquisas passaram
a ser muito mais rápidas,
muito do trabalho passou
a ser feito em simultâneo
e a mobilidade passou a ser
francamente maior. [Além
disso] agora é impossível
apagar uma qualquer
informação sem querer”.
Rita Annes, Diretora Comercial
e de Marketing da Lidel

Em maio do mesmo ano já a Lidel usava o
Microsoft Dynamics CRM Online, tendo
aproveitado para alterar parte da organização do trabalho de contacto com os milhares de colaboradores. “Aproveitámos sobretudo para simplificar processos, como os
questionários, e repensámos algumas características de trabalho que fazíamos anteriormente”, revela Rita Annes.
A mesma responsável destaca que o trabalho da Arquiconsult facilitou todo o processo, uma vez que conseguiu fornecer de
imediato uma ideia de como a solução iria
ficar. “Foram desenvolvidas algumas características especiais, talhadas às nossas necessidades, principalmente no que respeita
à interação entre a informação. Mas como
não queríamos complicar e tivemos rapidamente uma imagem do que seria o resultado final, optámos por nos adaptar ao que o
software já fazia”.
Em termos práticos, a escolha da Lidel traduziu-se na contratação de dez licenças de
Microsoft Dynamics CRM Online, usadas
atualmente em permanência por seis colaboradores, noutros tantos postos de trabalho. As restantes licenças estão alocadas a
projetos especiais nos quais a Lidel conta
também com as potencialidades de uma
solução de CRM, servindo paralelamente
como bases de ensaio para o alargamento
da utilização a outras áreas de negócio.
A solução está integrada com ferramentas
Microsoft Office, sobretudo com o Outlook,
usado como forma de entrada e saída da
informação trocada entre os escritórios da
empresa e os milhares de agentes que com
ela trabalha em todo o mundo.

Benefícios
Rapidez de implementação, preço, curva de
aprendizagem muito rápida, facilidade de
utilização e flexibilidade para o alargamento
desta solução de CRM a outras áreas da
empresa foram as principais razões enunciadas por Rita Annes para o que considera
ser uma implementação de sucesso.
Além da relação bem-sucedida com a Arquiconsult, Rita Annes destaca a rapidez de

implementação e a facilidade com que os
colaboradores do grupo começaram a
trabalhar com o Microsoft Dynamics CRM
Online. “Foi uma curva de aprendizagem
muito rápida, já que envolvemos desde o
início as pessoas que fazem este trabalho, o
que facilitou muito o processo” refere.
Após uma breve sessão de formação, os
colaboradores da Lidel não só não demonstraram qualquer resistência à solução implementada, como deram sugestões para a
sua melhoria. Isto ajudou a afinar funcionalidades e características da ferramenta e foi
essencialmente para que se pudesse começar rapidamente a potenciar as sua vantagens.
“As pesquisas passaram a ser muito mais
rápidas, muito do trabalho passou a ser
feito em simultâneo e a mobilidade passou
a ser francamente maior”, destaca Rita
Annes, dando como exemplo prático a
facilidade no acesso ao histórico na relação
com determinado contacto. E, convém não
esquecer, a segurança dos dados passou a
estar mais garantida: “agora, é impossível
apagar uma qualquer informação sem querer”.
A um nível mais logístico e técnico, a Diretora Comercial e de Marketing da Lidel
sublinha a vantagem de a solução online da
Microsoft não ter criado a necessidade de
adquirir hardware adicional, nem adaptação
do hardware existente. A empresa apenas
alocou as máquinas mais recentes para esta
solução, de modo a otimizar o desempenho
e a velocidade que os respetivos computadores permitiam. Por fim, Rita Annes congratula-se ainda com as “necessidades
residuais” de assistência técnica.
Se todos estes fatores contribuíram para
tornar a implementação do Microsoft Dynamics CRM Online uma aposta ganha, o
principal benefício vincado pela responsável
da Lidel está na qualidade da relação que
passaram a ter com o ecossistema de parceiros, bem como os resultados a médio e
longo prazo que essa qualidade pode gerar.

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

“Conseguimos ter mais eficiência e fazer
mais coisas com as mesmas pessoas, dentro
do seu horário de trabalho normal” sublinha
Rita Annes, explicando que essa eficiência “é
claramente um benefício económico”. Para
esta responsável, o acesso e o uso rápido da
informação tem sido uma mais-valia para a
empresa, visível nos projetos mais complexos, mas também nos pormenores – como
agradecer rapidamente a alguém, ou entrar
em contacto com quem fez uma sugestão
há já algum tempo.

“Sempre tivemos uma postura de grande
preocupação com o rigor, pois essa perceção passa para o exterior” defende Rita
Annes, explicando que a solução da Microsoft surgiu exatamente na busca por melhorar essa filosofia. “O que nos faz procurar
estas soluções é a busca de qualidade em
tudo o que fazemos, pois é o serviço que
prestamos que nos torna diferenciadores e
reconhecidos”. O que o Microsoft Dynamics
CRM Online ajudou a melhorar, num negócio cada vez mais globalizado.

Em termos globais, Rita Annes esclarece que
passaram a sentir mais a otimização interna
dos fluxos de trabalho, permitindo à empresa explorar outros projetos e áreas de negócios. Prova disso é o alargamento da utilização do Microsoft Dynamics CRM Online a
alguns setores do departamento comercial,
nomeadamente em projetos editoriais especiais, quer ao nível da formatação dos
trabalhos, quer em relação ao contacto
imediato com todos os envolvidos no processo.

Para mais informações sobre os produtos
e serviços da Lidel – Edições Técnicas, Lda.
visite o Website em: http://www.lidel.pt.
Para mais informações sobre os produtos e
serviços da Arquiconsult visite o Website
em: www.arquiconsult.com.
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