
  

 
 

 

 

 
Microsoft Office 365 dá à Brandia Central  

maior segurança e mais funcionalidades  

 

“O Exchange, quando comparado com o que tínhamos sobre Linux, é 

uma solução muito mais robusta, cheia de novas funcionalidades e 

que em termos de segurança dá uma melhor resposta às nossas pre-

ocupações.” 
 

                                                                  Ricardo Bernardes, IT Manager do Grupo Brandia Central                   

 

 

Cliente: Brandia Central 

País: Portugal 

Indústria: Branding 

 

Perfil do Cliente 

A Brandia Central é uma empresa de consultoria na 

criação e gestão de Marcas, líder em Portugal e Top 

10 no mercado europeu. Ao longo dos últimos 25 

anos a empresa ajudou a nascer muitas Marcas de 

relevo apoiando-as no seu ciclo de vida, e encara o 

processo de cria-ção e gestão de Marcas como um 

processo holístico e integrado, para o qual devem 

contribuir todas as expertises de comunicação. 

Situação do negócio 

O grupo necessitava de uma solução que oferecesse 

mais funcionalidades – quer do ponto de vista do uti-

lizador, quer do ponto de vista da segurança dos da-

dos – para manter a sua equipa de quase duas cente-

nas de pessoas a funcionar com um máximo de pro-

dutividade e eficiência. 

 

Solução 

A Brandia Central recorreu a uma solução de email e 

colaboração baseada em Microsoft Office 365. 

 

Benefícios 

 Sincronização do email em qualquer dispositivo 

 Maior segurança com gestão backups facilitada 

 Integração com AD permite poupar tempo na ges-

tão dos colaboradores 

 Solução anti-virus e anti-spam integrada 

 Integração sem custos com dispositivos Blackberry 

A Brandia Central é uma empresa de consultoria na criação e gestão de 

Marcas, líder em Portugal e Top 10 no mercado europeu. 

 

Ao longo dos últimos 25 anos a empresa ajudou a nascer muitas Marcas 

de relevo apoiando-as no seu ciclo de vida, e encara o processo de cria-

ção e gestão de Marcas como um processo holístico e integrado, para o 

qual devem contribuir todas as expertises de comunicação. 

 

Entre as inúmeras Marcas de relevo e de sucesso comprovado que a em-

presa ajudou a nascer e a crescer incluem-se a Galp Energia, Ana Aero-

portos, Vodafone, Multibanco, Logo, TAP, TVCabo, CTT Correios, Nokia, 

Sumol Compal, Euro 2012, Unitel, Banif e Banco BIC, entre outras. 

 

Para manter a sua equipa de quase duas centenas de pessoas a funcionar 

com um máximo de produtividade e eficiência, a Brandia Central recorreu 

a uma solução de email e colaboração baseada em Microsoft Office 365. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Situação 
 

O grupo Brandia Central inclui a empresa de 

consultoria na criação e gestão de Marcas 

do mesmo nome mas integra igualmente 

diversas empresas que, no seu conjunto, 

permitem oferecer aos clientes soluções ho-

lísticas de comunicação e que incluem todas 

as vertentes do branding mas também pro-

dução audiovisual e produção de eventos, 

planeamento estratégico de meios, consul-

toria de comunicação, etc. 

 

Ao todo, o grupo emprega cerca de 180 

pessoas cuja maioria das necessidades de 

comunicação era sobretudo assegurada por 

uma solução de correio eletrónico gerido 

internamente, pelo departamento de TI do 

grupo, e baseado em servidores Linux. 

 

Ricardo Bernardes, IT Manager do Grupo 

Brandia Central, salienta que “a solução es-

tava há cerca de 10 anos em produção de 

uma forma que podemos considerar satisfa-

tória: funcionava e não dava problemas.” 

Contudo, “a grande questão é que era uma 

solução limitada no que disponibilizava aos 

utilizadores – era email puro e duro, rápido 

e fiável, é certo, mas muito pobre ao nível 

das funcionalidades.” 

 

Este responsável explica que, à medida que 

o grupo foi crescendo e incorporando pes-

soas e necessidades de outras empresas, 

“fomos criando a sensação de que era ne-

cessário algo mais – precisávamos de email 

colaborativo, de partilhar agendas, livros de 

endereços, de aceder ao email a partir de 

qualquer lugar…” 

 

Mas não apenas. A empresa precisava tam-

bém de mais segurança, designadamente 

em termos de backups das mensagens. O 

maior problema era provocado pelo facto 

de a solução existente utilizar o protocolo 

POP3 para entrega do correio eletrónico.  

 

“Isto provoca-nos dificuldades no acesso às 

mensagens a partir de diferentes dispositi-

vos, uma vez que no POP3 o primeiro dis-

positivo a aceder ao servidor descarrega o 

email e, a partir daí, as mensagens deixam 

de estar acessíveis a outros dispositivos”, 

explica Ricardo Bernardes. 

 

No entanto, isto trazia ainda um outro pro-

blema, bem mais grave. “Como cada vez 

que um dispositivo acedia ao servidor de 

email descarregava as mensagens, estas fi-

cavam dispersas, o que nos trazia grandes 

problemas com a criação de backups”, refe-

re o responsável de TI do Grupo Brandia 

Central. “A forma que tínhamos de alguma 

forma mitigar os riscos com a perda de 

mensagens passava por um procedimento 

em vigor na organização e no qual os utili-

zadores arquivavam manualmente as men-

sagens mais importantes em pastas dos 

nossos servidores internos”. 

 

Uma solução que, reconhece Ricardo Ber-

nardes, estava longe de ser perfeita: “além 

de poder sempre haver falhas no processo 

de arquivo das mensagens, havia situações 

complicadas, como por exemplo se um dos 

colaboradores estivesse fora durante algu-

mas semanas, em trabalho ou férias, ou tí-

nhamos acesso físico ao computador dele 

ou, no caso em que ele usasse um portátil, 

não havia backups até ele regressar à em-

presa.” 

 

Por tudo isto, o departamento de TI do 

Grupo Brandia propôs à Administração criar 

uma solução de gestão de email que não 

apenas resolvesse estes problemas mas que 

também fosse capaz de oferecer novas fun-

cionalidades aos utilizadores. 

 

Solução 

 

A decisão em alterar o sistema de email ba-

seado em servidores Linux internos para 

uma solução mais flexível foi tomada no 

final de 2011. Apesar de se procurar tam-

bém dar mais funcionalidades aos utilizado-

res, Ricardo Bernardes reconhece que “a 

pedra de toque da mudança foi sobretudo a 

segurança da informação, uma questão que 

o departamento de TI tinha vindo a amadu-

recer ao longo dos últimos tempos.” 

 

“A solução de correio  

empresarial é algo muito 

importante para nós e nunca 

nos sentimos confortáveis 

pela opção Google – não só 

o preço era idêntico ao que 

estamos a pagar à Microsoft, 

como para nós foi muito  

importante a confiança que 

o parceiro nos trouxe.” 

 
Ricardo Bernardes, IT Manager do Grupo 

Brandia Central                   
 



   

  

 

 

 

Ao procurarem uma solução alternativa ao 

sistema existente, a escolha recaiu sobre a 

plataforma Microsoft Exchange Server. “O 

Exchange, quando comparado com o que 

tínhamos sobre Linux, é uma solução muito 

mais robusta, cheia de novas funcionalida-

des e que em termos de segurança dá uma 

melhor resposta às nossas preocupações.” 

 

A intenção inicial do departamento de TI era 

a de montar servidores próprios com Ex-

change Server, porque existia já interna-

mente know-how de trabalhar com Exchan-

ge mas sobretudo porque “era algo que pa-

ra nós, que durante mais de 10 anos ti-

vemos um servidor interno para email, nos 

surgiu como natural”, diz Ricardo Bernardes. 

Contudo, “quando analisámos os investi-

mentos de hardware que seriam necessários 

para termos uma solução a funcionar como 

pretendíamos, chegámos à conclusão de 

que os valores estavam muito acima do que 

estávamos dispostos a gastar.” 

 

Foi nessa altura que falaram com a Arqui-

consult, parceiro Microsoft já com grande 

experiência na implementação de soluções 

na nuvem e que sugeriu a opção por uma 

solução baseada na plataforma ‘cloud’ Offi-

ce 365. “Já conhecíamos, mas reconheço 

que éramos um pouco céticos relativamente 

às soluções ‘cloud’ no geral”, afirma Ricardo 

Bernardes.  

 

Depois de tomada a decisão de optar por 

uma plataforma na nuvem, Ricardo Bernar-

des diz que chegaram a considerar a opção 

pela Google. Contudo, “a solução de correio 

empresarial é algo muito importante para 

nós e nunca nos sentimos confortáveis pela 

opção Google – não só o preço era idêntico 

ao que estamos a pagar à Microsoft, como 

para nós foi muito importante a confiança 

que o parceiro nos trouxe.” 

 

A Arquiconsult realizou durante duas sema-

nas um piloto com os três membros da 

equipa de TI, todos eles heavy users de 

email. Durante o piloto, foi feito o upload 

inicial dos ficheiros de mensagens (PSTs) 

para a cloud, o que permitiu ao departa-

mento de TI perceber melhor como todo o 

processo iria funcionar. “Gostámos da soli-

dez e da velocidade, vimos que não havia 

qualquer quebra no serviço e rapidamente 

ultrapassámos o ceticismo natural que tí-

nhamos”, diz Ricardo Bernardes. 

 

Entre os fatores iniciais de ceticismo, a rapi-

dez e fiabilidade da solução na nuvem 

quando comparada com a solução interna 

estava no topo das preocupações. “Tínha-

mos três servidores locais e uma infraestru-

tura de rede rápida, pelo que estávamos 

obviamente preocupados em descobrir se 

iriamos perder velocidade,” admite Ricardo 

Bernardes. “Mas a verdade é que não notá-

mos qualquer diferença, até porque em 

termos de comunicações com o exterior 

temos uma linha dedicada simétrica de 100 

Mbps e acabamos por ter a mesma experi-

ência do que se estivéssemos a trabalhar 

localmente.” 

 

O processo de migração da informação das 

cerca de 180 caixas de correio locais para o 

Office 365 levou cerca de quatro semanas, 

período durante o qual o departamento de 

TI continuou o seu trabalho normal e em 

que não se registou qualquer quebra de 

serviço. 

 

Benefícios 

 

Ricardo Bernardes não tem dúvidas em 

identificar a segurança acrescida e as novas 

funcionalidades suportadas pelo Office 365 

como os principais benefícios da solução. 

 

As vantagens de algumas das novas funcio-

nalidades, como por exemplo as bases de 

contactos partilhadas, tornaram-se eviden-

tes até para quem nunca tinha trabalhado 

na empresa: “Sempre que recebíamos um 

novo colaborador, a passagem dos contac-

tos mais importantes era sempre um pro-

blema que agora deixou de existir com a 

possibilidade de partilha.” 

 

Por outro lado, o departamento de TI tem 

uma aplicação interna, chamada ‘People’, 

para gestão do cadastro dos colaboradores, 

que integra com o Active Directory.  

 

“Agora, quando criamos um novo utilizador 

no ‘People’, a aplicação publica a informa-

ção no AD que por seu lado a replica com o 

Exchange online, pelo que conseguimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A pedra de toque da  

mudança foi sobretudo  

a segurança da informação, 

uma questão que o  

departamento de TI tinha  

vindo a amadurecer ao longo 

dos últimos tempos.” 

 
Ricardo Bernardes, IT Manager do Grupo 

Brandia Central                   
 

 



 

 

 

 

 

também reduzir o trabalho administrativo 

na criação de novos utilizadores”, explica 

Ricardo Bernardes. 

 

Outra nova funcionalidade que permitiu ga-

nhar tempo e operacionalidade prende-se 

com os calendários partilhados e as possibi-

lidades avançadas de gestão de agenda. 

“Agora é possível marcarmos reuniões uns 

aos outros, vendo as agendas partilhadas e 

os dias e horas disponíveis; além disso, pas-

sou a ser possível às secretárias consultarem 

e gerirem diretamente as agendas de quem 

secretariam.” 

 

Ricardo Bernardes salienta igualmente a im-

portância da sincronização de email em to-

dos os dispositivos. “Há colaboradores que 

tipicamente utilizam desktops – pessoas 

que trabalham em funções administrativas, 

mas também os nossos criativos, que traba-

lham com máquinas potentes e grandes 

ecrãs; mas depois temos pessoas na gestão, 

no departamento comercial, nas hierarquias 

mais elevadas, que tendem a interagir com 

diversos equipamentos, designadamente 

computadores portáteis e smartphones – e 

era sobretudo com estas que tínhamos mais 

problemas na sincronização da informação 

entre dispositivos e no backup da informa-

ção, problemas esses que agora ficaram re-

solvidos”. 

 

Este responsável salienta também a intera-

ção da plataforma Exchange Online com 

dispositivos Blackberry, algo que está a ser 

também aproveitado na Brandia Central. 

“Fazemos tudo na ‘cloud’ a partir da consola 

de gestão do Office 365: podemos sincroni-

zar o correio, a agenda, os contactos, tudo 

diretamente na ‘cloud’ – é um serviço que 

não tem quaisquer custos adicionais para 

nós, mas que se fosse feito de forma tradi-

cional ficaria bastante caro.” 

 

Por falar em custos, Ricardo Bernardes ad-

mite que esse sempre foi um dos fatores 

que tornava difícil pensar em soluções al-

ternativas ao que o grupo já possuía. “A 

comparação era sempre entre qualquer coi-

sa que custaria dinheiro e um sistema que já 

tínhamos e cujo custo era praticamente zero 

– porque o investimento em hardware esta-

va já feito e a gestão era mínima. Era um 

desequilíbrio muito grande. Claro que nesta 

solução que encontrámos existem custos, 

mas as funcionalidades que temos fazem 

com que valha a pena: não nos temos que 

preocupar com backups, com armazena-

mento, com a gestão dos servidores. Ou 

seja, estamos a pagar, mas passámos para a 

Microsoft alguns dos custos que tínhamos”. 

 

O diretor do departamento de TI do Grupo 

Brandia Central salienta ainda mais um be-

nefício que se traduz numa redução de cus-

tos indireta – a proteção anti-virus e anti-

spam integrada no Office 365.  

 

“Com os nossos próprios servidores de 

email já tínhamos um sistema anti-spam, 

mas mesmo assim havia períodos em que 

os utilizadores se queixavam de que recebi-

am bastante mensagens não solicitadas; e 

não era fácil ‘afinar’ os filtros, porque o que 

acontecia era que depois surgiam falsos po-

sitivos – mensagens legítimas que deviam 

chegar mas nunca chegavam. Agora, com o 

Exchange Online, o spam caiu quase para 

zero e praticamente sem problemas de fal-

sos positivos.” 

 

Com o Office 365 a funcionar em produção 

no grupo há cerca de 3 meses, apesar e do 

ceticismo que tinha ainda há apenas alguns 

meses, Ricardo Bernardes diz-se rendido e 

não tem dúvidas em afirmar que “a ‘cloud’ é 

o caminho”. 

 

 

 

 

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 a Brandia 

Central visite o Web site em: 

www.brandiacentral.com.  

 

 

 
Software e Serviços 
 
 Microsoft Office 365 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.pt/
http://www.microsoft.pt/enterprise
http://www.brandiacentral.com/

