
  

 
 

 

 

 
Cobertura agiliza processos e aumenta  

produtividade com Microsoft Office 365 

 

“A enorme facilidade de administração online do Office 365  

representa uma significativa agilização de processos. Desta forma, 

não estamos dependentes da empresa que nos dá apoio na gestão 

das TI, podemos ser nós, de forma rápida e simples, a criar regras, 

programar reencaminhamentos, alterar passwords, adicionar e retirar 

utilizadores, etc… – o sistema é muito versátil e simples de utilizar.” 
 

                                                                  Diogo Serra Brandão, Assessor da Administração                   

 
Cliente: Cobertura 

País: Portugal 

Indústria: Imobiliário 

 

Perfil do Cliente 

A Cobertura é uma Sociedade de Mediação Imobiliária 

que desenvolveu uma cultura empresarial forte, base-

ada no rigor e qualidade do seu serviço e com uma 

metodologia de trabalho e de funcionamento avança-

da face à mediação tradicional, estando estruturada 

de forma a obter o máximo aproveitamento das si-

nergias geradas dentro da sua própria organização, 

conferindo-lhe um estatuto de grande competência e 

reconhecida eficácia. 

Situação do negócio 

A empresa procurava uma forma de otimizar os recur-

sos de TI sem que para isso fosse necessário um forte 

investimento em infraestrutura e, se possível, até re-

duzindo os custos operacionais. 

 

Solução 

Solução baseada em Microsoft Office 365, nomeada-

mente Exchange Online. 

 

Benefícios 

 Redução de custos 

 Mais fácil acesso ao email facilitado por parte de 

todos os colaboradores 

 Gestão e administração simplificadas 

 Maior facilidade na criação e manutenção de cópias 

de segurança 

Com 25 anos de existência, a Cobertura é uma Sociedade de Mediação 

Imobiliária que desenvolveu uma cultura empresarial forte, baseada no 

rigor e qualidade do seu serviço e com uma metodologia de trabalho e 

de funcionamento avançada face à mediação tradicional, estando estrutu-

rada de forma a obter o máximo aproveitamento das sinergias geradas 

dentro da sua própria organização, conferindo-lhe um estatuto de grande 

competência e reconhecida eficácia. 

 

A empresa é hoje um grupo consolidado com um universo de serviços 

abrangentes em todo o País. Nos anos mais recentes, o mercado imobi-

liário mudou, e a Cobertura também. Cresceu fruto do seu conhecimento, 

da experiência adquirida e do trabalho de uma equipa de 30 colaborado-

res especializados. 

 

A Cobertura apostou sempre na tecnologia como forma de se distinguir 

da concorrência e para aumentar a funcionalidade e reduzir custos com a 

sua infraestrutura de TI, resolveu adotar uma solução baseada em Micro-

soft Office 365, nomeadamente Exchange Online. 

 

  

 



 

 

 

 

 

Situação 
 

A Cobertura recorria a um servidor externo 

para alojar e aceder ao software de gestão 

imobiliária que usa diariamente e utilizava o 

seu servidor interno para a gestão das cai-

xas de correio electrónico, através do Micro-

soft Exchange 2003. 

 

Esta solução começava a revelar-se pouco 

interessante porque, primeiro representava 

um custo elevado, devido aos encargos com 

o alojamento do servidor externo, depois 

porque com o aumentar das contas de cor-

reio eletrónico o servidor próprio e o Micro-

soft Exchange 2003 começavam a revelar-se 

insuficientes. 

 

O acesso ao servidor externo também tinha 

debilidades, uma vez que o software de 

gestão utilizado, dada a quantidade de da-

dos, era lento e prejudicava o trabalho quo-

tidiano. 

 

Existia ainda a contrariedade dos colabora-

dores que não estivessem fisicamente no 

escritório de Lisboa, onde se encontra o 

servidor interno, tinham a impossibilidade 

de aceder às suas caixas de correio electró-

nico cada vez que a conexão à internet fa-

lhasse no local do servidor. 

 

Desta forma, existiam dois problemas, um 

de custos e outro de eficiência. 

 

Solução 

 

Feito o diagnóstico acima referido, foi deci-

dido passar-se a aplicação de gestão imobi-

liária para o servidor local, anulando logo à 

partida um custo significativo que existia 

com o aluguer do servidor externo.  

 

Esta solução resolvia o problema do acesso 

moroso ao software para uma parte impor-

tante dos colaboradores, uma vez que 

quem trabalha fisicamente no escritório de 

Lisboa passou a ter acesso por rede interna 

ao programa, não estando dependente das 

ligações à Internet, nem da velocidade de 

acesso.  

Decidida que estava a passagem do softwa-

re de gestão para o servidor interno, torna-

va-se impossível manter o Microsoft Ex-

change 2003 como o servidor de email da 

empresa. Nem o servidor aguentaria a carga 

em condições normais, conforme já referido 

acima, e muito menos com a aplicação de 

gestão imobiliária lá instalada. 

 

Foi esta situação que acabou por suscitar a 

necessidade de encontrar uma nova solução 

para a gestão das caixas de correio electró-

nico da Cobertura. 

 

Depois de realizada uma consulta de mer-

cado, com respectiva análise de custos – 

incluindo investimento, administração e 

manutenção – foi decidido, através do par-

ceiro INOK, optar por uma solução de email 

baseada na Cloud, com o Microsoft Office 

365, nomeadamente a componente Ex-

change Online. 

 

“Isto permitiu-nos reutilizar o servidor de 

que dispúnhamos para alojar o software de 

gestão imobiliária, e passar a utilizar o Ex-

change Online para todas as nossas neces-

sidades de email”, diz Diogo Serra Brandão, 

Assessor da Administração da empresa. “Es-

ta ferramenta foi bastante melhorada em 

relação às versões anteriores, e embora não 

seja exatamente o mesmo do que trabalhar 

com o Microsoft Outlook, permite ter gran-

de parte das suas funcionalidades duma 

forma prática e rápida. E, para os colabora-

dores que se considerou essencial manter o 

acesso via Microsoft Outlook, o Microsoft 

Office 2007 funciona perfeitamente.” 

 

Benefícios 

 

Esta alteração trouxe benefícios imediatos, 

sobretudo ao nível da redução dos custos, 

já que permitiu eliminar um custo mensal 

de cerca de 500 euros pelo aluguer de um 

servidor externo, visto que a empresa pas-

sou a utilizar o software de gestão imobiliá-

ria no seu servidor interno.  

 

“Este custo que existia foi substituído pelo 

valor mensal do Microsoft Exchange Online 

“[A solução] permitiu-nos 

reutilizar o servidor de que 

dispúnhamos para alojar  

o software de gestão  

imobiliária, e passar a utilizar 

o Exchange Online  

para todas as nossas  

necessidades de email.” 

 
Diogo Serra Brandão,  

Assessor da Administração                   
 



   

  

 

 

(Office 365), que ronda os 100 euros por 

mês, ou seja, uma redução para cerca de um 

quinto do custo”, explica Diogo Serra Bran-

dão. 

 

“Outra vantagem que podemos mencionar 

é a melhoria registada no acesso às caixas 

de correio electrónico por parte dos colabo-

radores da Cobertura que não trabalham 

fisicamente no escritório de Lisboa”, refere 

este responsável.  

 

E acrescenta: “a não dependência das cone-

xões do nosso escritório é um factor rele-

vante. Às vantagens referidas acresce a 

enorme facilidade de administração online 

do Office 365, que representa uma significa-

tiva agilização de processos. Desta forma, 

não estamos dependentes da empresa que 

nos dá apoio na gestão das TI, podemos ser 

nós, de forma rápida e simples, a criar re-

gras, programar reencaminhamentos, alterar 

passwords, adicionar e retirar utilizadores, 

etc… – o sistema é muito versátil e simples 

de utilizar.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para nós, esta funcionalidade é muito im-

portante porque temos a permanente ne-

cessidade de gerir as caixas de correio das 

equipas comerciais, seja por novas entradas, 

por saídas ou por férias dos colaboradores, 

não podendo a Cobertura ficar sem comu-

nicação com os clientes acompanhados por 

cada um dos comerciais.” 

 

Diogo Serra Brandão afirma que a empresa 

poupou também tempo e espaço no pro-

cesso de backups das caixas de correio ele-

trónico: “sempre fomos muito cuidadosos 

com a realização de backups, pois sabemos 

o quanto a informação é importante para o 

nosso negócio, e dá-nos muito conforto 

sabermos que a informação está sempre 

segura do lado da Microsoft. Fazemos ainda 

o backup de algumas caixas locais, mas dei-

xámos de fazer de todas – são algumas ho-

ras de trabalho que poupamos todos os 

meses.” 

 

E conclui: “podermos contar com a assistên-

cia técnica da Microsoft, todos os dias, 24 

horas por dia, foi também um upgrade im-

portante em relação ao sistema que tínha-

mos antes implementado.” 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, 

serviços e soluções para ajudar as pes-

soas e empresas a alcançarem todo o 

seu potencial. 

 

 
Para Mais Informação 
Para mais informações sobre os produ-

tos 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 consul-

te: www.microsoft.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portu-

gal consulte: www.microsoft.pt.   

 

Para conhecer outras referências de su-

cesso visite a página: 

www.microsoft.pt/enterprise. 

 

Para mais informações sobre os serviços 

da Cobertura visite o Web site em: 

www.cobertura.pt. 

  

 

Para mais informações sobre a INOK 

visite o Web site em: www.inok.pt. 

 

 
Software e Serviços 
 
 Microsoft Office 365 

– Exchange Online 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.pt/
http://www.microsoft.pt/enterprise
http://www.cobertura.pt/
http://www.inok.pt/

