
SOBRE A EMPRESA 

A imDigital é uma empresa portuguesa de consultoria de TI que apoia as 
organizações na sua transformação digital. A empresa ajuda os seus clientes a 
redesenhar os seus modelos de negócio, automatizar processos de negócio e 
transformar a experiência do cliente no mundo digital. A imDigital é um parceiro de 
confiança da Creatio e um integrador dedicado das soluções Creatio. 

Falámos com a imDigital sobre os marcos de uma parceria de sucesso com a Creatio 
e como as ofertas da Creatio os ajudam a fazer crescer os seus clientes. 

ALINHANDO PARA CRESCER JUNTOS

A imDIgital tem vindo  a preparar o caminho  para  o  sucesso  juntamente  com  a 
Creatio  desde  o  início. Como parceiro de referência há mais de 2 anos, a empresa 
tornou-se consultora da Creatio e cresceu rápida e dinamicamente para parceiro 
integrador, para hoje ser Regional Language Partner. 

"Começámos a fazer parceria com a Creatio apenas seis meses depois da nossa 
fundação", recorda Luís Gonçalves, Diretor-Geral da imDigital. "Primeiro, só 
fornecemos e vendemos o produto Creatio.  No entanto, cedo nos apercebemos de 
um maior potencial para a nossa parceria, e logo começámos a implementar as 
soluções Creatio nos nossos clientes. Agora, gerimos a jornada completa do cliente 
com a Creatio como parceiro integrador. Além disso, como Regional Language 
Partner, somos capazes de trazer os produtos Creatio para mais perto dos nossos 
clientes de língua portuguesa através de um website dedicado e da gestão da 
localização da solução, bem como traduzindo e adaptando vários recursos de 
marketing e conteúdos da Creatio. Criamos projetos em conjunto,  criamos  
atividades  de marketing em conjunto,  criamos soluções em conjunto e, mais  
importante, a nossa  parceria  permitiu-nos criar um negócio em conjunto. " 

A imDigital fez enormes progressos num curto espaço de tempo e está fortemente 
determinada a acelerar ainda mais o crescimento do seu negócio.   Os objetivos e 
atividades da empresa refletem um alinhamento estratégico próximo com a Creatio. 
Com o foco principal em ferramentas de desenvolvimento low-code e soluções de 
vanguarda de BPM e CRM, a imDigital atua como embaixador da Creatio para o 
mercado lusófono. 

HISTÓRIA DE SUCESSO DA PARCERIA
IMDIGITAL E CREATIO FAZEM CRESCER O SEU 
NEGÓCIO EM CONJUNTO, AO MESMO TEMPO QUE 
REFORÇAM A SUA PRESENÇA NOS MERCADOS 
LUSÓFONOS.
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" A Creatio encaixa perfeitamente na nossa visão e 
estratégia. É uma solução flexível e escalável que 
acrescenta instantaneamente valor aos nossos 
clientes." – Luís Gonçalves, Diretor-geral da 
imDigital.

"Entregar conteúdos locais da Creatio é uma grande 
oportunidade para criarmos consciência da marca 
da Creatio na nossa região e canalizarmos a  
experiência Creatio sobre tecnologia de low-code e 
soluções de automação empresarial para o público 
Lusófono. Ao fazê-lo, construímos uma verdadeira 
aliança estratégica com a Creatio", explicou Nuno  
Teibão, Marketing & Business Manager.

ALIMENTANDO O SUCESSO 
COM CAMPANHAS DE MARKETING CONJUNTAS

O programa de parceria da Creatio visa impulsionar o sucesso conjunto de vendedor e 
parceiro com a ajuda de várias atividades estratégicas. O lançamento de campanhas 
conjuntas de marketing é um desse tipo de iniciativas. 

O plano de marketing da imDigital está intimamente alinhado com a Creatio e inclui 
muitas atividades de marketing conjuntas. Por exemplo, ao traduzir o e-book da Creatio 
"Guia do comprador de CRM 2020: informação especializada para ajudar compradores 
experientes a tomar uma decisão de compra de CRM bem informada" para português, a 
imDigital foi capaz de realizar uma campanha de geração de leads altamente eficaz.

Além disso, uma das mais recentes iniciativas entre imDigital e a Creatio foi o evento 
E-Lunch & Learn, um em uma série de encontros de negócios para líderes digitais e de TI.
E-Lunch & Learn ofereceu aos seus participantes a oportunidade de explorar as mais
recentes tecnologias, adquirir soluções práticas, aprender sobre ferramentas de low-code/
no-code e expandir a sua rede profissional. A imDigital e a Creatio trabalharam em
estreita colaboração para proporcionar a melhor experiência de evento ao público
empresarial local em Portugal.

"Trabalhar em conjunto na organização do evento E-Lunch & Learn foi ótimo. 
Conseguimos complementar a experiência um do outro e, assim, maximizar os 
resultados. Creio que é aqui que reside o poder da cooperação: trabalhar 
separadamente, nem a imDigital  nem  a Creatio seriam capazes de o conseguir de 
forma tão eficiente." – Nuno Teibão. 

Uma série de eventos offline de sucesso chamada Lunch & Learn foi movida para um 
formato on-line devido à pandemia COVID-19. O formato online foi recebido com 
entusiasmo pelos clientes e parceiros da Creatio.  Uma sessão ao vivo com a imDigital 
reuniu muitos líderes inspiradores interessados em tecnologias inovadoras para a 
aceleração de operações. Esta atividade de marketing ajudou a imDigital  a criar 
uma melhor relação com os seus potenciais clientes, ao mesmo tempo que lhes deu 
uma melhor visão da sua oferta.



FAZENDO OS CLIENTES FELIZES

A missão da imDigital é proporcionar aos seus clientes as  melhores  soluções  de 
transformação digital para aumentar a sua produtividade, eficiência e satisfação. A 
Creatio ajuda a imDigital a cumprir esta promessa. 

As ricas funcionalidades do sistema e as capacidades de desenvolvimento de low-
code permitem à empresa cobrir qualquer tipo de necessidades de clientes em todo 
o seu portfólio de clientes altamente diversificado. "A Creatio não é como qualquer
outro produto, tem uma funcionalidade abrangente e é muito ágil ao mesmo tempo.
Isto permite-nos atender clientes de várias indústrias", disse Nuno Teibão. "Com as
suas extensas capacidades de desenvolvimento  de low-code e toneladas de
funcionalidades prontas a usar, a Creatio  permite-nos  focar  na  resolução de
problemas de negócio em vez de combater silos tecnológicos”.

Ao trabalhar com os seus  clientes, a imDigital evita uma abordagem de tamanho 
único. Em vez disso, a empresa oferece soluções que são feitas à medida dos 
requisitos específicos do negócio.   

"As relações próximas com os clientes são cruciais para nós. Para a maioria das 
empresas,  optar por uma nova solução de software é uma escolha séria. Por isso, é  
muito importante para nós construir a confiança dos clientes e afastar quaisquer 
dúvidas que possam ter. Assim que os nossos clientes reconhecem a qualidade dos  
nossos serviços e a robustez da plataforma Creatio, confiam em nós para  entregar 
projetos cada vez mais complexos." – Nuno Teibão, Marketing & Business Manager.

Esta estratégia prova-se a si própria ao 
longo do tempo, permitindo à empresa 
ganhar a fidelização dos clientes e 
transformar as empresas em prescritores 
da Creatio. Estes clientes não só 
continuam a escalar a plataforma 
Creatio, como também participam 
voluntariamente em várias atividades de 
marketing. Por exemplo, o recente 
evento E-Lunch & learn contou com a 
história de sucesso do cliente da 
imDigital, Rangel Logistics. A empresa 
juntou-se à sessão ao vivo e destacou a 
experiência positiva que obteve ao 
trabalhar com a imDigital. A participação 
ativa do cliente no evento inspirou uma 
atitude favorável sobre o produto entre 
os participantes do evento criando uma 
sessão envolvente.



Para fortalecer este ponto acerca da facilidade de uso da plataforma Creatio, a 
imDigital recorda os seus primeiros passos na utilização da plataforma. "Quando 
começamos a aprender as vantagens e desvantagens da Creatio, vimos 
imediatamente que o ambiente da plataforma Creatio é muito fácil de usar", 
destacou Nuno Teibão. "Hoje em dia, muitos dos nossos clientes partilham a mesma 
opinião connosco, o que é ótimo: graças à intuitiva interface do sistema, as empresas 
necessitam de despender cada vez menos tempo na adoção por parte do utilizador. 

Entretanto, Nuno Teibão destaca a abundância de características e soluções do 
sistema. "A plataforma é muito fácil de começar a trabalhar, mas quando se aprende  
toda a funcionalidade básica e se começa a crescer como especialista do sistema, a 
curva de aprendizagem fica mais íngreme. Há muitas coisas que o sistema pode 
fazer; portanto, o nosso conhecimento cresce continuamente. Isso permite-nos    
realizar projetos mais complexos, bem como vender soluções mais avançadas. À 
medida que expandimos a nossa experiência continuamente com a Creatio,    
podemos oferecer maior valor aos nossos clientes todos os dias."   

A imDigital tem um monte de projetos em andamento que os encorajam a formar-se 
em muitos domínios da funcionalidade do sistema, desde a criação de ferramentas 
RPA e customização de soluções verticais Creatio para a realização de integrações 
complexas. 

Tanto o imDigital  como a Creatio  focam-se na construção de uma relação estreita, 
baseada em confiança, com base na parceria e nos cuidados mútuos. "Sentimos um 
apoio sólido  da  Creatio  em cada passo que damos. Saber que estamos apoiados por 
uma multinacional  de vanguarda dá-nos poder para mais conquistas." - Luís Azevedo.

Para o iMDigital, o crescimento da experiência 
nas capacidades da Creatio  implica 
acompanhar as atualizações funcionais 
regulares da plataforma. "Depois de algum 
tempo de trabalho  com a Creatio  creio que o 
que mais me impressiona é a velocidade e a 
agilidade com que a plataforma evolui  e 
melhora", referiu Luís Azevedo,  Diretor de    
Operações da imDigital. "Muitas  das   
características que gostávamos que o sistema 
tivesse há um ano atrás, fazem agora parte da 
Creatio. O mais recente exemplo disto são as 
tabelas pivot  e os gráficos que foram um 
grande melhoramento  para  as 
funcionalidades do sistema.  

SEM LIMITES PARA O CRESCIMENTO E SEM FIM PARA A 
APRENDIZAGEM

A imDigital continua a descobrir as inúmeras capacidades da plataforma Creatio.  Um 
dos principais benefícios que a empresa destaca é a UI intuitiva do sistema que 
permite uma navegação fácil através de um sistema rico em funcionalidades.

SAIBA MAIS SOBRE A REDE GLOBAL 
DE PARCEIROS DA CREATIO

https://pt.creatio.com/partners/apply/program



