
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dental Today dinamiza negócio da 
Medicina Dentária com Microsoft 
Dynamics CRM Online   
 

O nosso negócio é muito dinâmico e competitivo, com o 
Microsoft Dynamics CRM Online conseguimos responder 
rapidamente a um mercado em constante mutação, 
adequando as nossas respostas aos diferentes desafios de 
uma forma rápida e eficaz  

Filipe Gervásio, Administrador da Dental Today, Implantology Center 

 

 

 

      

Cliente: Dental Today  

País: Portugal 

Indústria: Medicina Dentária, Implantologia Maxilo-

facial 

 

Parceiro: Arquiconsult 

 

Perfil do Cliente 

A DentalToday é um dos maiores centros de 

Implantologia em Portugal, constituída por um 

conjunto de clínicas, constituindo um pólo 

internacional de excelência na formação avançada de 

profissionais, com colaboração com diversas 

instituições internacionais. 

 

 

Situação do negócio 

A DentalToday foi fundada com um conceito de 

oferecer uma qualidade superior com um preço ao 

alcance da generalidade da população 

Definiu também uma abordagem comercial que 

encara o permanente desenvolvimento de negócio 

como fulcral para o seu sucesso. 

 

 

Solução 

Microsoft Dynamics CRM Online 

 

Benefícios 

 Consolidação e acesso à informação de clientes 

 Gestão mais eficaz de destinatários de campanha 

 Versatilidade e rapidez na implementação de 

campanhas 

 Uniformização de processos de trabalho internos da 

organização 

 Sem necessidade de investimento inicial 

 

 

 

A DentalToday é um dos maiores centros de Implantologia em Portugal, 

bem como pólo internacional de excelência na formação avançada de 

profissionais, colaborando com diversas instituições internacionais. 

Fundada com o conceito de oferecer elevada qualidade com uma boa 

relação de preço que permite ir ao encontro de uma faixa alargada da 

população. O elevado nível de qualidade exigido pelos clientes é atingido 

com a conjugação entre uma visão clínico empresarial, aliada à vasta 

experiência dos cirurgiões maxilo-faciais e implantologistas e a utilização 

de materiais certificados do mais alto nível.  

Para a DentalToday o utente é visto como um paciente único que merece 

toda a sua atenção, pois tem uma equipa que existe para que volte a 

sorrir sem preconceitos. 

A DentalToday definiu também uma abordagem comercial que encara o 

permanente desenvolvimento de negócio como fulcral para o seu 

sucesso. 

A utilização do Microsoft Dynamics CRM Online, com o apoio da 

Arquiconsult, é a resposta aos desafios que o crescimento trouxe na 

consolidação e acesso à informação importante sobre os pacientes, 

necessárias a uma gestão de marketing one to one. 

 
  



 

 

 

Situação 

Com uma oferta diversificada de 

serviços na área da medicina dentária, 

com especial foco na implantologia, a 

DentalToday caracteriza-se por fornecer 

os seus serviços à medida da 

necessidade de cada paciente. 

“O nosso negócio é muito dinâmico e 

competitivo e nós precisamos de manter 

uma oferta permanente actualizada que 

nos permita responder rapidamente e 

em tempo útil a um mercado em 

constante mutação.”, afirma Filipe 

Gervásio, COO da DentalToday, 

Implantology Center. 

 

A dinâmica própria deste negócio, torna 

bastante importante a capacidade de 

adaptação às necessidades dos clientes 

e às variações da procura. 

“Existe um universo de milhares de 

pacientes, actuais e potenciais, que pode 

ser trabalhado de forma rápida e 

optimizada, clínica a clínica, por 

localização, por serviço médico ou outro 

tipo de segmentação específica”, refere 

Filipe Gervásio, COO da DentalToday. 

 

Além de ser necessário articular os 

processos internos, havia que dar o salto 

na vertente operacional, trabalhando 

não só sobre a base instalada de 

milhares de pacientes, que já passaram 

pelas suas clínicas, mas também na 

conquista de novos pacientes. 

A orientação da empresa ao paciente, 

exige maior eficiência a nível 

operacional, gerindo melhor a 

comunicação com o cliente e, 

consequentemente, a informação 

disponibilizada. 

Este vector exigiu uma aproximação 

típica de Customer Relationship 

Management, que acabou por conduzir 

à implementação do Microsoft 

Dynamics CRM Online na DentalToday.

Solução 
“O CRM surgiu da necessidade que 

tínhamos de apostar na vertente de 

apoio ao paciente, desenvolvimento de 

negócio e gestão de relação com os 

pacientes, num momento crucial para a 

empresa”, diz Filipe Gervásio. E reforça 

que “o CRM vem aumentar o grau de 

assertividade da actividade operacional”.  

 

“A centralização da informação dos 

nossos pacientes e potenciais pacientes, 

faz toda diferença. Utilizávamos muito o 

Excel, o que era pouco eficaz e além 

disso os dados estavam dispersos”, 

sublinha. 

A dispersão de informação e alguma 

falta de uniformização de processos de 

gestão de campanhas de marketing 

eram incompatíveis com o nosso 

objectivo de aumentar a eficácia e 

eficiência da actividade operacional, 

bem como da gestão de relação com os 

clientes.  

A DentalToday identificou a necessidade 

de adoptar uma solução de CRM para 

responder a estes desafios. Daí até 

chegar ao Dynamics CRM Online da 

Microsoft, e escolher o parceiro 

Arquiconsult, foi um pequeno passo.  

 

“A solução da Microsoft é conhecida por 

ser muito “user friendly” e ter uma 

integração total com Outlook”, sublinha 

Filipe Gervásio.  

Desde o primeiro momento, a 

DentalToday optou pelo Microsoft 

Dynamics CRM Online pela capacidade 

de responder às suas necessidades e ser 

muito flexível.  

 

Por outro lado, a possibilidade de 

converter um investimento inicial, num 

custo operacional (renda mensal), 

adaptado às necessidades de cada 

momento (possibilidade de aumentar, 

ou reduzir o número de utilizadores 

consoante as necessidades) foi também 

factor diferenciador.   

 

 

“O CRM permitiu-nos valorizar 

a informação de clientes já 

existente e dinamizar o nosso 

negócio num momento chave 

da nossa organização, desde 

logo com resultados rápidos e 

muito interessantes.” 

Filipe Gervásio, COO da DentalToday, 

Implantology Center 

“ A possibilidade de 

planeamento e seguimento de 

campanhas, assim como a 

capacidade de facilmente 

analisar o retorno de cada 

acção de marketing, permite-

nos identificar os canais 

correctos em que apostar, 

mantendo uma visão de 360º 

sobre os nossos pacientes” 

Hugo Ribeiro, CEO da HBR Marketing & 

Communication e Director de Marketing da 

DentalToday, Implantology Center 



 

 

 

 

 

A solução na cloud, Microsoft CRM 

Online, não exige investimento inicial e 

possibilita o pagamento consoante a 

utilização, sem prejuízo de adaptação do 

software ao negócio. 

 

 

Parceiro 
Ainda antes de finalizar o período de 

experimentação de 30 dias e para 

melhorar a capacidade de resposta da 

solução aos objectivos de negócio foram 

realizadas pela Arquiconsult diversas 

adaptações, assim como a migração e 

consolidação de dados no sistema.  

Num curto espaço de tempo foram 

executadas várias campanhas de 

marketing, com resultados notáveis, 

tendo a parceria com a Arquiconsult 

sido crítica para o sucesso desta 

implementação. Não só, pela sua 

capacidade para apoiar a DentalToday 

em todas as etapas deste processo, mas 

também pelas adaptações realizadas 

para o nosso negócio específico. 

 

“O conhecimento profundo que a 

Arquiconsult detém sobre o Microsoft 

Dynamics CRM Online, aliado aos 

serviços de formação e consultoria que 

nos prestaram, foram, sem dúvida, uma 

das chaves para o sucesso deste 

projecto na DentalToday” diz Afirma 

Filipe Gervásio. 

 

 

Benefícios 
“Para nós os benefícios qualitativos são 

os mais notáveis. A consolidação e 

acesso à informação de clientes num 

único repositório foi uma das principais 

vantagens que o Microsoft Dynamics 

CRM Online nos proporcionou”, defende 

Filipe Gervásio. 

A informação passou a estar 

centralizada, uniformizada e disponível 

num formato que é partilhado por 

todos, estando disponível para todo os 

utilizadores em tempo real. 

 

 

Outra das mais-valias destacadas é a 

celeridade com que é possível passar da 

fase de concepção à de execução de 

campanhas. “Através da segmentação 

de clientes criámos listas de marketing, 

atingindo assim rapidamente o público-

alvo da promoção, com uma rapidez 

nunca antes alcançada”, diz Hugo 

Ribeiro, Director de Marketing. 

 

A melhoria de eficiência da área 

operacional, aumentou o grau de 

uniformização de processos da 

organização.  A DentalToday pode agora 

desenvolver um maior volume de 

trabalho em menos tempo e os 

resultados tendem a ser mais visíveis do 

que anteriormente. 

 

Filipe Gervásio destaca também uma 

vantagem que se prende com a 

flexibilidade obtida com o acesso a uma 

solução deste tipo. “Conseguimos 

definir perfis de acesso específicos para 

os nossos utilizadores consoante as 

funções desempenhadas, além de 

permitir um controlo efectivo das tarefas 

diárias de cada um”. 

 

E acrescenta: “No momento actual ter 

uma solução que permite gerir e manter 

os pacientes actuais e potenciais, 

promovendo os nossos serviços de 

acordo com as suas necessidades 

específica é uma enorme mais-valia”. 

 

“A possibilidade de Integração das 

campanhas do Microsoft Dynamics CRM 

através das redes sociais, será 

certamente um dos próximos desafios 

da DentalToday”, segundo Hugo Ribeiro. 

 

 

  

“Desde o início que foi 

essencial conhecer toda a 

informação relevante dos 

paciente e saber que está 

segura e disponível para 

todos utilizadores da nossa 

organização.” 

Filipe Gervásio, COO da DentalToday, 

Implantology Center 

“ A versatilidade e simplicidade 

da execução de campanhas 

trouxe-nos a rapidez que 

precisávamos, permitindo-nos 

assim estar na primeira linha 

da promoção do nosso 

negócio com resultados 

tangíveis desde o primeiro 

momento.” 

Hugo Ribeiro, CEO da HBR Marketing & 

Communication e Director de Marketing da 

DentalToday, Implantology Center 



 

 

 

 

   

 

 
  

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e 

empresas a alcançarem todo o seu poten-

cial. 

 

 
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 

www.microsoft.com/cloud 

 

Para conhecer outras referências de 

sucesso visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft®  Dynamics CRM Online 

 

 

  

 

Sobre a Arquiconsult 
Fundada em 2004, é uma empresa 

completamente focada nas soluções 

empresariais da Microsoft (ERP, CRM, 

colaboração e produtividade). Conta com 

escritórios em Lisboa e Porto e Clientes em 

diversos países, em especial na U.E. e nos 

Estados Unidos, onde realizam em 2011 

mais de 30% do seu volume de negócios. 

São membros dos grupos internacionais de 

Parceiros Microsoft Dynamics, Qurius 

Global Alliance (Qtree) e AX-Pact. 

 

 
Para Mais Informação 
Contacte através do email 

comercial@arquiconsult.com ou consulte 

os sites www.arquiconsult.com ou 

www.arquicloud.com  

 

 
 
Sobre a DentalToday 
 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da DentalToday consulte o site 

www.dentaltoday.pt   
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