
A gestão fácil e intuitiva das candidaturas, tornando a 
adoção dos utilizadores mais rápida;

Maior visibilidade corporativa, através de dashboards de 
fácil leitura;

A criação rápida de formulários para candidaturas, 
reduzindo o tempo de colocação on-line;

A gestão eficiente de orçamentos e projetos, obtendo 
um maior nível de detalhe sobre os mesmos;

Benefícios

O Desafio

A Solução

Tecnologia

A FLAD utiliza a solução Salesforce de uma forma diária e como plataforma 
transversal, não limitada a funcionalidades de CRM. Assim, a solução proposta 
pela Xpand IT foi a correção dos processos que se encontravam incorretos. 
São três os processos a destacar nesta solução:

A solução FLAD está assente no módulo Sales do ecossistema Salesforce, o CRM cloud #1 no 
mundo. Para o desenvolvimento desta solução a Xpand IT utilizou:

Quando a FLAD contactou a Xpand IT, toda a sua gestão de 
operações encontrava-se em mudança da antiga plataforma 
para a tecnologia Salesforce: desde a relação com as 
entidades (organizações e pessoas individuais), a gestão de 
bolsas e prémios, a gestão de orçamentos e de projetos, até 
à categorização de correspondências e gestão de calendários 
e colaboradores.

No entanto, a solução existente não estava em sintonia com 
as necessidades da FLAD. 

Os processos apresentavam valores de gestão orçamental 
incompletos, a arquitetura da gestão de candidaturas aos 
apoios era complexa e pouco flexível, as referências dos 
projetos e candidaturas necessitavam de se tornar 
dinâmicas e de ter um modelo mais fácil de gestão, de 
forma a que a FLAD pudesse ter os formulários online 
num curto espaço de tempo. 

Módulo Sales Cloud

Permite ter a estrutura de dados base, de forma a que seja possível implementar com menor esforço;

Apex e Visualforce Framework

Tecnologia de desenvolvimento à medida que permite ir além do sistema base, utilizado para o sistema de formulários WEB;

Fluxos de automação

Componente do Salesforce que permite criar processos sem que seja necessária a criação de código.

Maior partilha de informação entre equipa e melhoria 
da comunicação interna.

www.xpand-it.com

Reino Unido SuéciaPortugal

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo promover 
Portugal nos Estados Unidos da América através ações como bolsas e apoios a estudantes e investigadores, prémios de ciência e cultura, 
entre outros.

Fundada em 1985, a FLAD é membro das principais redes nacionais e internacionais de fundações e é reconhecida como sendo uma das 
principais fundações portuguesas. 

É a componente mais importante na solução, servindo de apoio às candidaturas para Bolsas, Investigação, Prémios e 
Programa SiPN (Study in Portugal Network).
A integração do site da FLAD com o Salesforce, permite que, após preenchida a candidatura, sejam enviados emails 
automáticos para o candidato, con�rmando a receção da mesma, e para o responsável do concurso que a irá analisar e 
classi�car.

Quando a candidatura é aceite, é criado um projeto, ou é integrada num projeto já existente.
Todo o processo está assente numa solução Salesforce. Através da parametrização de ecrãs e de automações os colaboradores 
da FLAD conseguem realizar  as suas diligências de forma a darem seguimento à avaliação das candidaturas/inscrições, e 
assim, caso sejam aprovadas, convertê-las em projetos.

O que torna o projeto �uido, dinâmico e de fácil gestão.
A estrutura modular da página criada é semelhante à da imagem seguinte:

Anualmente, a FLAD determina o orçamento para cada uma das suas diferentes áreas, indicando, no Salesforce, qual o valor a 
atribuir a cada uma.

Cada área tem um conjunto de projetos relacionados a que estão associadas despesas e apoios pagos aos seus bene�ciários, 
cujo os valores serão calculados pela solução ajustando os valores disponíveis, quer do projeto, quer da linha do orçamento.

Gestão de candidaturas1

Gestão de orçamentos2

Toda a gestão de ausências, desde a marcação, aprovação e coordenação com outros colaboradores, é feita através da solução 
Salesforce implementada.

No caso de serem ausências por férias, é calculado e apresentado o número disponível. Estas podem ser visualizadas num 
calendário colaborativo de forma a facilitar a coordenação de férias e evitar marcações quando os colaboradores estão 
ausentes.

A possibilidade de marcação de reuniões num calendário comum, associando a estas toda a informação do projeto a que se 
refere, é também muito utilizada. 

Gestão de calendário de RH3

Seletor 
de formulários

Edital do Formulário
escolhido

Content

Header

Formulário

Candidaturas

Footer

Header SiPN

Header FLAD

Footer SiPN

Footer FLAD

Papers@USA

USA@PT

R&D@PhD

Science Awards

SA Atlantic

SA Mental 
Health

SiPN

SiPN Semester

SiPN Summer

Candidatar-me

CASO DE SUCESSO

Gestão de Processos
com Salesforce
Candidaturas, orçamentos
e calendário de Recursos Humanos


