
  

 
 

 

 

 
 

Tetraedro oferece à TPMc solução  

à medida baseada em Microsoft Hosting 

“Um dia sem podermos comunicar com o exterior é o mesmo 

do que termos a porta fechada – perdemos muito dinheiro, 

pois a nossa atividade é trabalhar com o exterior. (…) Até 

agora, a disponibilidade da solução tem sido total e com 

uma assistência sempre disponível e eficiente”. 
Tânia Castro, CEO da TPMc 

 

 

Cliente: TPMc 

País: Portugal 

Indústria: Consultoria 

 

Parceiro: Tetraedro 

 

Perfil do Cliente 

A TPMc é uma empresa de Consultoria Internacional 

que presta serviços a empresas estrangeiras, sobretu-

do as que têm a sua sede na Zona Franca da Madeira. 

 

Situação do negócio 

A TPMc dá apoio, aconselhamento e realiza o 

outsourcing da administração das empresas suas 

clientes. Uma vez que os seus clientes são empresas 

espalhadas por todo o mundo, a TPMc tem de estar 

disponível 24 horas por dia. 

 

Solução 

Small Business Server 2008 sobre plataforma de  

hosting Windows Server. 

 

Benefícios 

 Solução sem complexidade para o cliente, centrada 

na funcionalidade  

 Utilização da plataforma também para alojamento 

de ficheiros e de aplicações  

 Acesso remoto à informação 

 Login seguro a partir de qualquer computador e de 

qualquer lugar 

 Gestão e administração remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TPMc – Tax Planning Management Company, Lda. é uma empresa de 

Consultoria Internacional com sede na Região Autónoma da Madeira, 

cujo negócio consiste na prestação de serviços a empresas estrangeiras, 

sobretudo as que têm a sua sede na Zona Franca da Madeira. 

 

A TPMc dá apoio, aconselhamento e realiza o outsourcing da administra-

ção das empresas suas clientes. Uma vez que os seus clientes são empre-

sas espalhadas por todo o mundo, a TPMc tem de estar disponível 24 

horas por dia. 

 

Para apoiar os seus clientes em permanência, a TPMc escolheu uma solu-

ção criada pelo parceiro Tetraedro, que projetou uma solução baseada 

numa plataforma de hosting suportada 100% por tecnologias Microsoft, 

tendo tido um papel essencial na eficiente integração e suporte de toda a 

solução para o cliente, assente em gestão e administração remotas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

Muitas empresas começam a operar de 

manhã cedo e encerram ao final da tarde. É 

possível que os seus colaboradores façam 

horas extraordinárias e podem ou não ter 

um período de encerramento para o almo-

ço. A TPMc – Tax Planning Management 

Company, Lda. é diferente: a sua atividade 

de consultoria internacional leva a que 

tenha de operar 24 horas por dia, de forma 

a estar sempre disponível para qualquer um 

dos seus clientes, espalhados pelo mundo e 

que operam em diferentes fusos horários. 

 

A TPMc trabalha sobretudo com empresas 

estrangeiras que têm a sua sede na Zona 

Franca da Madeira ou que simplesmente 

têm negócios em Portugal e precisam de 

quem as apoie nas suas relações com par-

ceiros portugueses. 

 

Tânia Castro, CEO da empresa, explica que 

“qualquer empresa que trabalhe em consul-

toria internacional tem a necessidade de 

estar disponível 24 horas por dia”. No caso 

da TPMc, e para que isso fosse possível, a 

empresa precisava de uma infraestrutura de 

TI que a equipasse com soluções de comu-

nicação de forma a manter um contacto 

permanente com os clientes. “De preferên-

cia”, afirma Tânia Castro, “sem que nos 

tivéssemos de preocupar com as questões 

técnicas – queríamos apenas algo que fun-

cionasse, independentemente da tecnologia 

usada”. 

 

“A nossa empresa tinha problemas de co-

municação mas também de acessibilidade à 

informação”, explica Tânia Castro. “Por um 

lado, temos de ter a garantia de que o 

nosso sistema de email não falha nunca, 

porque é a forma privilegiada de comunicar 

com os nossos clientes; por outro lado, 

temos necessidade de viajar frequentemen-

te e, quando em trânsito, precisamos de 

consultar ficheiros e de ter acesso perma-

nente à informação na nossa sede a partir 

de qualquer dispositivo”. 

 

As necessidades da TPMc eram ainda agra-

vadas pelo facto de a empresa estar locali-

zada numa ilha. “Estamos limitados não só 

pela água como também pela falta de infra-

estruturas, pelo que procurámos empresas 

que nos pudessem ajudar, e de preferência 

empresas Portuguesas”. 

 

A Tetraedro, parceiro Microsoft, criou para a 

TPMc uma solução baseada numa plataforma 

de hosting suportada 100% por tecnologias 

Microsoft, tendo tido um papel essencial na 

eficiente integração e suporte de toda a 

solução para o cliente, assente em gestão e 

administração remotas. 

 

Solução  

 

O sistema implementado na TPMc foi da 

responsabilidade da Tetraedro, um parceiro 

Microsoft especializado em soluções de 

hosting e outsourcing de tecnologias de 

informação para PMEs. António Belém, CEO 

da Tetraedro, explica que a empresa se 

focou em apresentar à TPMC uma solução 

que fosse ao encontro dos seus problemas, 

sem que tivesse de se preocupar com os 

detalhes técnicos. 

 

“O que os clientes pretendem são soluções 

para os seus problemas”, defende António 

Belém, “e não discussões sobre a tecnolo-

gia”. A Tetraedro criou uma solução com-

pleta – incluindo gestão e administração 

remotas – a partir de uma plataforma de 

hosting Microsoft baseada em servidores 

Windows Server 2008 R2. 

 

A solução proposta à TPMc consiste num 

Small Business Server 2008 alojado em 

servidores virtualizados através de Microsoft 

Hyper-V sobre Windows Server 2008 R2. Os 

serviços suportados incluem email e respe-

tivas funcionalidades adicionais – calendá-

rios, contactos partilhados, etc. – SharePoint 

e servidor de ficheiros com acesso remoto.  

 

A aplicação de contabilidade usada pela 

TPMc está também alojada neste servidor. 

 

“Fomos à procura de uma  

solução para os nossos  

problemas e é precisamente 

isso que temos: tudo funciona 

sem que nos tenhamos de 

preocupar em saber como 

funciona”. 
 

Tânia Castro, CEO da TPMc 

 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

António Belém explica que houve um forte 

enfoque na facilidade de utilização e na 

mobilidade, razão pela qual foi implemen-

tada uma solução completa que inclui tam-

bém o hosting do Active Diretory – desta 

forma, todo os colaboradores da TPMc 

podem fazer login seguro à rede e a todos 

os recursos a partir de qualquer lugar e de 

qualquer dispositivo. 

 

O  responsável da Tetraedro  salienta a  

vantagem de utilizar apenas tecnologias 

Microsoft. “Chegámos a  investigar a possi-

bilidade de,  para  a  virtualização,  usarmos  

outras soluções do mercado, mas concluí-

mos que iria sair mais caro e que, na prática, 

não nos traria quaisquer vantagens.” 

 

Benefícios  

 

António Belém salienta os benefícios da 

solução Microsoft a partir de uma platafor-

ma hosted, com a flexibilidade que a em-

presa tem em apresentar soluções dese-

nhadas à medida dos seus clientes.  

 

“Trabalhamos sobretudo com pequenas 

empresas que, muitas vezes, não têm quais-

quer estruturas internas de TI e que gostam 

de ter um interlocutor único para os seus 

problemas. O hosting da plataforma Micro-

soft permite-nos oferecer soluções talhadas 

à medida das necessidades do cliente, sem 

que este tenha de se preocupar com confi-

gurações ou outras questões técnicas. Além 

disso”, acrescenta, “podemos criar soluções 

mais rentáveis, porque o cliente tem tam-

bém um espaço de armazenamento e um 

servidor no qual pode correr aplicações, e 

não apenas um conjunto de serviços.” 

 

Tânia Castro mostra-se extremamente satis-

feita com a solução. “Quando saio, posso 

aceder à minha conta de email, mas tam-

bém a todos os documentos e arquivos 

digitais de que preciso a partir de qualquer 

computador e em qualquer parte do mundo 

– aliás, nem preciso de levar o meu compu-

tador.” 

 

 

 

 

“Em termos práticos e operacionais, o nosso 

trabalho melhorou imenso”, reconhece a 

CEO da TPMc. “Um dia sem sem podermos 

comunicar com o exterior é o mesmo do 

que termos a porta fechada – perdemos 

muito dinheiro, pois a nossa atividade é 

trabalhar com o exterior”, afirma Tânia 

Castro. “Até agora, a disponibilidade da 

solução tem sido total, sem quaisquer pro-

blemas, e com uma assistência sempre 

disponível e eficiente”. 

 

A responsável da TPMc salienta também a 

grande flexibilidade da solução. “Hoje te-

mos 16 pessoas mas amanhã podemos ter 

50 e, algum tempo depois, apenas 5”, afir-

ma. “O negócio está a crescer, mas há mui-

tas variáveis que não conseguimos contro-

lar, pelo que o que hoje é verdade amanhã 

poderá não ser e é muito importante a 

facilidade que temos em acrescentar ou 

reduzir postos de trabalho, sem que tenha-

mos de estar preocupados em comprar 

mais computadores ou antecipar necessida-

des de capacidade instalada. Além disso, a 

questão do custo é também importante, 

pois pagamos uma pequena avença todos 

os meses, em vez de termos de realizar um 

forte investimento inicial”. 

 

Mas para Tânia Castro, o melhor é mesmo 

não ter de se preocupar com a tecnologia: 

“fomos à procura de uma solução para os 

nossos problemas e é precisamente isso 

que temos: tudo funciona sem que nos 

tenhamos de preocupar em saber como 

funciona”.  

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, 

serviços e soluções para ajudar as pesso-

as e empresas a alcançarem todo o seu 

potencial. 

 

Sobre a Tetraedro 
Fundada em 2009, a Tetraedro tem hoje 

uma posição de destaque no fornecimen-

to de soluções de Hosting em ambiente 

Microsoft com alta disponibilidade para 

PMEs, proporcionando às empresas 

ganhos elevados de produtividade, segu-

rança dos dados e disponibilidades das 

aplicações, onde quer que se encontrem. 
 

 

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 

sucesso visite www.microsoftpmes.com. 

 

Para mais informações sobre os produtos 

e serviços da TPMc visite o Website em:   

www.tpmc.pt.  

 

Para mais informações sobre os produtos 

e serviços da Tetraedro visite o Website 

em: www.tetraedro.pt.  

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Hosting 

– Windows Server 2008 R2 

– Microsoft Hyper-V 

– Microsoft Small Business Server 

2008 
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