
  

 
 

 

 

 
Grupo Bensaude agiliza resposta do  

departamento de TI com Microsoft Premier 

“A partilha com um parceiro externo do conhecimento da 

nossa infraestrutura crítica é um fator de segurança e estabi-

lidade para os nossos acionistas e stakeholders em geral, 

pois dá-lhes uma garantia de continuidade de negócio in-

dependentemente das disrupções que possam ocorrer.”  
Paulo Gago da Câmara, Diretor de Tecnologias da Informação do Grupo Bensaude 

 

 

Cliente: Grupo Bensaude 

País: Portugal 

Indústria: Comércio, Turismo, Ambiente e Energia 

 

Perfil do Cliente 

Família Bensaude iniciou a sua atividade comercial nos 

Açores, em 1820, e consiste num grupo de 30 empre-

sas nos sectores do Comércio, Turismo, Ambiente e 

Energia que manteve a sua natureza totalmente fami-

liar. 

 

Situação do negócio 

O Departamento de TI, que presta assistência às em-

presas do Grupo Bensaude, necessitava de correspon-

der ao aumento de complexidade da sua infraestrutu-

ra tecnológica e de agilizar a capacidade de imple-

mentação de projetos mantendo uma equipa interna 

de apenas 14 pessoas. 

 

Solução 

Microsoft Premier Standard. 

 

Benefícios 

 Transferência de know-how para a equipa interna 

 Ponto de contacto técnico único com a Microsoft 

 Maior capacidade na implementação de projetos 

 Redução de prazos 

 Fator de segurança e estabilidade  

 

 

 

A Família Bensaude iniciou a sua atividade comercial nos Açores, em 

1820, como importador e distribuidor de têxteis originários do Reino Uni-

do e como exportador de cereais e laranjas, dando origem a um Grupo 

de empresas que manteve, desde então, a sua natureza totalmente fami-

liar.  

 

A partir de meados dos anos 70, o Grupo apostou na consolidação das 

suas áreas estratégicas, nomeadamente os combustíveis, o turismo e os 

transportes marítimos e terrestres, situação que se tem mantido até hoje. 

Ao longo dos últimos anos, a par do crescimento verificado nestes secto-

res estratégicos, o Grupo Bensaude tem procurado diversificar a sua car-

teira de negócios na área do comércio, ambiente e energia. 

 

Presentemente, o Grupo Bensaude continua a ser um grupo 100% famili-

ar, empregando cerca de 2.400 pessoas. Desde o início de 2010 que o 

Grupo, num contexto de crescimento e de renovação da sua infraestrutu-

ra tecnológica, tomou a decisão de avançar com a contratação do suporte 

Premier da Microsoft Services. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 
O Grupo Bensaude passou por um período de 

crescimento significativo que levou a um redi-

mensionamento das equipas de serviços trans-

versais, onde se inclui a equipa da Direção de 

Tecnologias de Informação (DTI), constituída 

por 14 pessoas. “A complexidade e o número 

de sistemas que temos de manter e dar supor-

te também aumentaram por esta via e pela 

natural evolução e inovação tecnológica que 

caracteriza as TIs, que trouxeram desafios 

acrescidos à nossa área de Sistemas e Infraes-

truturas”, explica Paulo Gago da Câmara, res-

ponsável da DTI do Grupo Bensaude. 

A aposta em tecnologias Microsoft e a preo-

cupação em otimizar a utilização dos recursos 

humanos, evitando crescer demasiado a equi-

pa interna, “foram razões mais do que suficien-

tes para justificar a contratação do serviço de 

suporte Premier Standard que, para além da 

componente reativa, nos permite ter acesso de 

forma proativa – e ao nível de projeto – a um 

conjunto de especialistas Microsoft, comple-

mentando desta forma o know-how necessári-

amente mais genérico  da nossa equipa inter-

na”, afirma Paulo Gago da Câmara.  

Este responsável salienta que “a partilha com 

um parceiro externo do conhecimento da nos-

sa infraestrutura crítica é também um fator de 

segurança e estabilidade para os nossos acio-

nistas e stakeholders em geral, pois dá-lhes 

uma garantia de continuidade de negócio in-

dependentemente das disrupções internas ou 

externas que possam ocorrer.” 

As expectativas não foram goradas, “pois dois 

meses depois de adjudicarmos este serviço, o 

modelo de gestão do nosso grupo mudou e 

uma das consequências desta mudança foram 

os diversos projetos de sistemas de informa-

ção que tivemos de implementar na nossa or-

ganização que, sem esta parceria, teriam sido 

muito mais penosos e morosos do que foram.” 

 

Benefícios 

“Este serviço tem-nos garantido o acompa-

nhamento e evolução de todos os projetos de 

TI com tecnologias Microsoft, bem como a 

correta implementação de projetos, muitas 

vezes com reduções substanciais nos prazos 

de execução, pela possibilidade que nos dá de 

envolvermos na equipa profissionais altamente 

especializados e experientes nos produtos que 

estamos a implementar, havendo também uma 

transferência de know-how à equipa ‘residen-

te’”, refere Paulo Gago da Câmara. 

Outra grande vantagem do serviço Microsoft 

Premier, de acordo com Paulo Gago da Câma-

ra, “tem sido o acompanhamento próximo do 

Technical Account Manager, que para nós é 

mais um membro da equipa, e o facto deste 

passar a ser o nosso ponto único de contacto 

técnico com produtos Microsoft.” 

De entre vários projetos em que o Grupo Ben-

saude teve a oportunidade de utilizar os servi-

ços da equipa de suporte Premier, Paulo Gago 

da Câmara salienta “o projeto IT2Be, que con-

siste num trabalho de avaliação do nível de 

maturidade da nossa equipa de TI e dos nos-

sos processos e infraestruturas de sistemas de 

informação,” que resultou “num importante 

input à elaboração do nosso plano estratégico 

de sistemas de informação.” 

Para Paulo Gago da Câmara, “o impacto mais 

visível do benefício do Microsoft Premier está 

numa mais rápida resposta a incidentes com a 

infraestrutura tecnológica que serve as cerca 

de 30 empresas do grupo e, principalmente, 

através da capacidade que a DTI passou a ter 

para implementar produtos Microsoft de valor-

acrescentado para os negócios e de uma for-

ma mais rápida e segura do que anteriormente 

à aquisição deste serviço nos era possível.”  

O responsável de TI do Grupo Bensaude acres-

centa que “embora seja mais difícil de medir, 

cremos que o serviço Premier também se refle-

te no grupo de clientes indiretos da DTI (clien-

tes, parceiros, fornecedores e restantes entida-

des públicas e privadas com quem as nossas 

empresas se relacionam) através da prestação 

de um melhor e mais eficiente serviço.” 

Paulo Gago da Câmara conclui referindo que 

“uma das chaves do sucesso que temos tido na 

utilização do serviço de suporte Microsoft 

Premier e no transformar desta relação numa 

parceria é o facto de, como clientes, nos ter-

mos posicionado desde o início como mem-

bros ativos das equipas multidisciplinares e 

multifornecedores dos vários projetos de TI 

apoiados por este serviço e que entretanto 

implementámos no nosso grupo. Acredito que 

só assim se consegue tirar o máximo partido 

do investimento que fizemos.”   

“Este serviço tem-nos garan-

tido o acompanhamento e 

evolução de todos os projetos 

de TI com tecnologias Micro-

soft, bem como a correta im-

plementação de projetos, 

muitas vezes com reduções 

substanciais nos prazos de 

execução.”  

Paulo Gago da Câmara, Diretor de TI  

do Grupo Bensaude 
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Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e em-

presas a alcançarem todo o seu poten-cial. 

 
Para Mais Informação 
Para mais informações sobre os produtos e 

serviços Microsoft por favor ligue para o ser-

viço de apoio a clientes da Microsoft Portugal 

pelo número 808 22 32 42 Para aceder a in-

formação 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 a página:  

www.microsoft.com/portugal/business  

 

Para mais informações sobre os serviços do 

Grupo Bensaude visite o Website em:  

www.grupobensaude.com.  

http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoft.com/portugal/business
http://www.grupobensaude.com/

