
  

 
 

 

 

 
 

Openbook cria “escritório fora do  

escritório” com solução Office 365 

“[A solução] é verdadeiramente um escritório fora  

do escritório. Foi esse o desafio que colocámos à  

nossa consultora e esta solução com Office 365  

deu-nos exatamente o que pretendíamos.” 
 

Paulo Jervell, partner da Openbook 

 

 

 

 

 

Cliente: Openbook 

País: Portugal 

Indústria: Arquitetura 

 

Parceiro: Joana Villas-Boas 

 

Perfil do Cliente 

Openbook é uma empresa de arquitetura que oferece 

aos seus clientes soluções completas que além do 

projeto de arquitetura podem incluir gestão de proje-

tos, apoio legal, design de interiores, consultoria 

imobiliária e serviços de apoio ao financiamento. 

 

Situação do negócio 

A Openbook tinha necessidades ao nível de partilha 

de informação e de acompanhamento de projetos em 

todo o mundo, no terreno e a partir dos seus escritó-

rios em Lisboa, São Paulo e Maputo. 

 

Solução 

A solução foi criada com Office 365 e, sobretudo, com 

a componente Sharepoint online. 

 

Benefícios 

 Solução sem necessidade de recurso a investimen-

tos em hardware 

 Partilha de ficheiros, documentos e bases de dados 

quer interna, quer externamente 

 Acesso à informação a partir de qualquer lugar e 

dispositivo com acesso à Internet 

 Solução flexível e escalável 

 Boa relação custo-benefício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Openbook é uma empresa de arquitetura que se define por oferecer 

aos seus clientes soluções verticais completas que podem incluir não 

apenas o projeto de arquitetura e engenharia mas também gestão de 

projetos, apoio legal, design de interiores, consultoria imobiliária e até 

serviços de apoio ao financiamento. 

 

A empresa opera numa diversidade de mercados, incluindo residencial, 

educação, saúde, hotelaria, escritórios e retalho. 

 

As necessidades da Openbook ao nível do acompanhamento de projetos 

e o facto de a empresa possuir escritórios em Lisboa, São Paulo e Mapu-

to, levaram a que adotasse uma solução colaborativa e de partilha de 

informação baseada em Office 365 e, sobretudo, na componente Share-

point. 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

Fundada em 2007, a Openbook cresceu 

rapidamente ao posicionar-se não apenas 

como uma empresa de arquitetura mas, 

pelo contrário, oferecendo serviços mais 

abrangentes que podem incluir componen-

tes de apoio legal, identificação de potenci-

ais investidores para montagem de viabili-

dade financeira, até à consultoria imobiliá-

ria. 

 

Paulo Jervell, partner da Openbook, explica 

que esta postura perante o mercado surgiu 

da experiência anterior dos partners da 

empresa, que depressa perceberam que 

“num mercado como é o português, o pro-

jeto de arquitetura por si só não basta – é 

preciso oferecer ao cliente um pacote com-

pleto de serviços”. 

 

Este posicionamento diferenciado permitiu 

à Openbook estabelecer-se e crescer rapi-

damente e, em apenas cinco anos, a empre-

sa abriu já escritórios no Brasil (S. Paulo) e 

em Moçambique (Maputo) que, juntamente 

com o escritório-sede em Lisboa, lhe permi-

tem estar presente em vários mercados na 

Europa, África e América do Sul. 

 

Apesar de Paulo Jervell insistir em que os 

parceiros da Openbook são “pessoas nor-

mais sem qualquer formação tecnológica”, a 

verdade é que a empresa desde cedo inves-

tiu muito na tecnologia como forma de se 

diferenciar e de entregar aos seus clientes 

produtos e serviços de elevada qualidade. 

 

Por exemplo, a Openbook apostou desde 

cedo na criação de projetos em 3D. “Uma 

coisa é desenhar em 2D e depois criar ren-

ders 3D no final, eventualmente acompa-

nhados de uma maquete física para que o 

cliente possa ficar com uma ideia de como é 

que o seu projeto irá ficar”, explica Paulo 

Jervell. “Mas o que nós fazemos é diferente: 

criamos o projeto em 3D desde o início, 

com recurso a uma ferramenta de projeto 

específica, em vez de olharmos para o 3D 

como uma pós-produção. Isto permite-nos 

uma mais fácil e precoce integração com os 

módulos de engenharia e possibilita ao 

cliente ter desde o início as duas áreas 

integradas no projeto [arquitetura e enge-

nharia] ao mesmo tempo que facilita uma 

mais fácil acomodação de alterações ao 

projeto mesmo já nas suas fases finais, com 

maior rapidez e menores custos.” 

 

Esta abordagem aos projetos de arquitetura 

pressupôs desde o início um forte investi-

mento em tecnologia por parte da Open-

book, não só no software necessário à cria-

ção 3D, mas também no hardware necessá-

rio para o suportar. 

 

No entanto, “com o nosso processo de 

internacionalização, confrontámo-nos com 

um problema: o nosso servidor estava a 

ficar desatualizado face a todos os avanços 

tecnológicos em termos de interligação com 

outras aplicações e ferramentas, designa-

damente o acesso a partir de dispositivos 

móveis mas também no que diz respeito à 

gestão e partilha de documentos e até 

mesmo a partilha de bases de dados.” 

 

Solução  

 

A solução passou, não pela atualização do 

servidor, com os custos inerentes, mas sim 

pela opção de serviços na cloud, designa-

damente o Microsoft Office 365. Paulo 

Jervell refere que, “para além de os sócios 

se deslocarem frequentemente aos escritó-

rios internacionais, temos necessidades 

muito grandes de comunicação e partilha 

de ficheiros e de bases de dados entre nós 

mas também com clientes e fornecedores. 

O Office 365, mas sobretudo uma grande 

aposta no Sharepoint, veio permitir um 

grande avanço na nossa forma de trabalhar 

e uma evolução em tudo o que está ligado 

às possibilidades de comunicação.” 

 

A implementação e adaptação da solução 

às necessidades da Openbook foi realizada 

pela parceira Microsoft e consultora inde-

pendente Joana Villas-Boas. “Sem ela, nada 

disto teria acontecido”, reconhece Paulo 

Jervell. “Foi ela a impulsionadora da monta-

gem desta solução e tem sido uma pessoa 

fundamental em todo o processo.” 

“O Sharepoint tem a vantagem 

de poder ter configurações com 

áreas de acesso privadas e  

públicas – temos ali acesso  

interno e partilha de  

documentos para as áreas  

financeiras, comerciais e de  

gestão de projeto, mas existe 

igualmente interligação com a 

nossa página Web, ligações às 

páginas de consultores externos 

e acesso restrito para partilha 

de documentos com clientes  

e fornecedores”. 
 

Paulo Jervell, partner da Openbook 

 



  

 
 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

Paulo Jervell salienta o facto de esta consul-

tora “ter sabido adaptar o Office 365 às 

nossas necessidades, com algumas ferra-

mentas adicionais, designadamente bases 

de dados em Microsoft Access.” 

 

As adaptações foram necessárias sobretudo 

devido à natureza dos documentos que a 

Openbook precisa de partilhar – sobretudo 

ficheiros de projeto de grandes dimensões. 

O servidor interno foi mantido para suprir 

algumas das necessidades da empresa e dar 

suporte às aplicações de projeto, mas prati-

camente tudo o resto foi migrado para a 

plataforma Office 365, na cloud. 

 

De todas as funcionalidades oferecidas, 

aquela de que a Openbook mais tira partido 

é o Sharepoint, que lhe permite facilmente 

suportar os escritórios em Maputo e São 

Paulo, bem como partilhar ficheiros entre os 

seus colaboradores, parceiros de projeto e 

clientes. 

 

Todas as funcionalidades da solução foram 

disponibilizadas à totalidade da equipa, que 

consiste em 12 arquitectos em Portugal, três 

no Brasil e dois em Moçambique, num total 

de cerca de 20 pessoas. 

 

Benefícios  

 

Paulo Jervell refere que a Openbook usava 

já algumas ferramentas que facilitavam a 

comunicação e partilha de dados simples, 

entre elas o Skype. No entanto, o Office 365 

veio resolver muitos dos problemas que 

ainda subsistiam. “Um dos problemas era a 

comunicação com o nosso servidor, quer 

era feita através de uma ligação VPN e que 

nem sempre era fácil de estabelecer – de-

pendia muito das condições de comunica-

ção que tínhamos ao nosso dispor no mo-

mento. Agora, para acedermos basta qual-

quer tipo de ligação à Internet e um 

browser.” 

 

O Lync, outra componente da solução Office 

365, substituiu entretanto o Skype. Paulo 

Jervell diz que “o Lync tem-se mostrado um 

software de comunicação superior em ter-

mos de qualidade. E, em conjugação com o 

Sharepoint, permite-nos ter comunicação 

em tempo real com partilha de documen-

tos, o que é excelente para os nossos proje-

tos”. 

 

A Openbook está a usar todas as funciona-

lidades oferecidas pela plataforma, incluin-

do o correio eletrónico, os contactos e 

agendas partilhadas, mas o Sharepoint 

constitui claramente o foco da solução. 

“Apesar de a solução ser muito recente, 

estamos já a utilizar em pleno o Sharepoint 

para partilha de documentos e como ferra-

menta colaborativa”, explica Paulo Jervell. 

“Além disso, estamos a usá-lo para a nossa 

solução de CRM, uma vez que usamos 

também a plataforma para partilha de bases 

de dados.” 

 

“O Sharepoint tem a vantagem de poder ter 

configurações com áreas de acesso privadas 

e públicas – temos ali acesso interno e 

partilha de documentos para as áreas finan-

ceiras, comerciais e de gestão de projeto, 

mas existe igualmente interligação com a 

nossa página Web, ligações às páginas de 

consultores externos que colaboram nos 

projetos e até uma parte de acesso restrito 

para partilha de documentos com clientes e 

fornecedores”, diz Paulo Jervell. 

 

Outra das grandes vantagens do Share-

point, do ponto de vista do partner da 

Openbook, é “termos tudo o que precisa-

mos para os projetos constantemente aces-

sível a partir de qualquer dispositivo onde 

quer que nos encontremos: está ali tudo o 

que alguém que esteja fora do escritório de 

Lisboa possa necessitar – não só as compo-

nentes técnicas como também toda a do-

cumentação da sociedade.” 

 

E concluiu: “é verdadeiramente um escritó-

rio fora do escritório. Foi esse o desafio que 

colocámos à nossa consultora e esta solu-

ção com Office 365 deu-nos exatamente o 

que pretendíamos”. 

 

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.  

 

Para conhecer outras referências de suces-

so visite www.microsoftpmes.com.   

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da Openbook visite o website em 

www.openbook.pt.  

 

Para mais informações sobre os serviços de 

Joana Villas-Boas visite o Website em: 

www.joanavillasboas.com.  

 
Software e Serviços 
 
 Office 365 

— Sharepoint Server 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoftpmes.com/
http://www.openbook.pt/
http://www.joanavillasboas.com/

