
  

 
 

 

 

 
 

Exchange Online ajuda ActivoBank  

na angariação de novos clientes 

“Esta é uma solução ideal porque tem uma curva de  

aprendizagem quase inexistente – o Outlook Web Access 

corre em qualquer plataforma e tem uma interface muito 

rica, praticamente igual à do Outlook.”   

Miguel Carvalho, Administrador Executivo do ActivoBank 

 

 

 

 

Cliente: ActivoBank 

País: Portugal 

Indústria: Banca 

 

Perfil do Cliente 

O ActivoBank representa um novo conceito de banca 

concebido e apadrinhado pelo Millennium bcp, van-

guardista e inovador, assente em cinco pilares funda-

mentais: simplicidade, transparência, inovação, acessi-

bilidade e confiança.. 

 

Situação do negócio 

Uma das vertentes da abordagem original do Acti-

voBank ao mercado é a utilização de “Associados”, 

pessoas que, não sendo colaboradores do banco, 

angariam clientes. Para estes Associados, o banco 

precisava de uma solução flexível de correio electróni-

co, com endereços identificáveis como sendo do 

banco, mas sem a necessidade de criar novos utiliza-

dores no Active Directory. 

 

Solução 

Solução baseada em Microsoft Exchange Online. 

 

 

Benefícios 

 Criação rápida e fácil de novos endereços 

 Curva de aprendizagem praticamente inexistente 

dada a interface familiar do Outlook Web Access 

 Facilidade de gestão da solução sem necessidade de 

recursos do departamento de  IT 

 Forma de testar serviços na nuvem com baixo risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ActivoBank representa um novo conceito de banca concebido e apa-

drinhado pelo Millennium bcp, vanguardista e inovador, assente em cinco 

pilares fundamentais: simplicidade, transparência, inovação, acessibilidade 

e confiança. 

 

A ideia central é a de “um banco pensado ao pormenor com o objectivo 

de simplificar o dia-a-dia dos seus Clientes”, sendo o seu segmento--alvo 

clientes tendencialmente mais jovens e urbanos, acima de tudo habitua-

dos às novas tecnologias (Internet, terminais móveis e redes sociais) – 

pessoas que percebem que o futuro vai ser muito diferente e querem 

estar na vanguarda.  

 

Ou seja, um mercado-alvo exigente e sofisticado, mas que percebe o 

valor de serviços ultra-convenientes e de alta qualidade. 

 

Da mesma forma, o ActivoBank também encontrou valor na oferta de 

cloud services da Microsoft, designadamente na solução de Exchange 

Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Situação 

 

Mais do que apenas mais um banco, o 

ActivoBank pretende ser o banco para uma 

nova geração de clientes, que não se identi-

fica com a oferta de serviços e a abordagem 

da banca tradicional.  

 

Miguel Carvalho, Administrador Executivo 

do ActivoBank, explica que o grupo BCP 

recolheu feedback dos seus clientes, tendo 

o conceito deste novo banco surgido como 

uma forma de dar resposta aos que não 

estavam satisfeitos com a abordagem e os 

serviços tradicionais da banca. 

 

“Há uma nova geração de clientes”, explica, 

“que quer um banco que lhe dê uma série 

de serviços e de apoio, mas sem que isso 

pressuponha ter que se deslocar a um bal-

cão para resolver problemas. A aposta nas 

sucursais, que no passado foi um dos gran-

des factores diferenciadores das apostas do 

Millennium bcp, já não é, hoje, uma aposta 

ganhadora para estas pessoas”. 

 

Para Miguel Carvalho, este não é um pro-

blema do banco, mas do cliente, “O que 

mudou, foi o cliente. Hoje, os clientes são 

self-directed, aprenderam a fazer – e que-

rem fazer –eles próprios. Aconteceu na 

banca o que já tinha sucedido há anos na 

bomba de gasolina, onde o cliente prefere 

ter o trabalho de ser ele a abastecer, porque 

acaba por ser mais rápido.” 

 

“Só que na banca estamos até um pouco 

mais longe: já passámos a era do self-

service e entrámos na era do taxi banking: 

as pessoas não têm tempo a perder e apre-

ciam a possibilidade de fazerem transferên-

cias e pagamento em poucos minutos, 

mesmo que estejam fora de casa, dentro de 

um táxi”, conclui Miguel Carvalho. 

 

O administrador executivo do ActivoBank 

considera que, para estes clientes, está 

ultrapassada a fase em que o banco oferecia 

um portal de serviços, home banking ou até 

mesmo uma caixa de correio electrónico. 

 

“Esta nova geração de clientes não quer um 

portal do banco, não quer uma caixa de e-

mail, porque já tem o seu próprio e-mail – 

não tem tempo a perder e quer poder fazer 

as coisas sem sequer ter de aceder ao site 

do seu banco”. O que querem estes novos 

clientes? “Uma conta básica, com poucas 

opções, mas clara e simples, que forneça os 

serviços essenciais de que necessitam, de 

forma transparente e sem custos adicio-

nais”, conclui Miguel Carvalho. 

 

Mas um novo conceito de banca, para uma 

nova geração de pessoas com um novo 

conjunto de necessidades e de exigências, 

requer também uma abordagem diferente 

no momento da angariação dos clientes. 

 

 “Reparámos que cada vez mais, os consu-

midores decidem com base em recomenda-

ções de amigos e familiares em quem confi-

am e já não seguem tanto a opinião dos 

líderes de opinião. E nós seguimos a mesma 

ideia em termos de angariação de clientes. 

 

Surge assim o conceito de “Associado”, uma 

pessoa que não é colaboradora do Acti-

voBank, mas antes um promotor, embora 

não no sentido tradicional do termo – não 

fosse este também um banco que foge ao 

que é tradicional.  

 

O Associado do ActivoBank é um profissio-

nal (um professor, um profissional liberal, 

alguém com prestígio e influência junto do 

seu círculo social) que procura um rendi-

mento extra à sua actividade normal e a 

quem cabe recomendar o ActivoBank a 

familiares, amigos e conhecidos. 

 

Contudo, esta abordagem colocava um 

problema ao ActivoBank. Por um lado, era 

preciso criar contas de e-mail para todos 

estes associados, mas contas de e-mail que, 

sendo claramente identificáveis como es-

tando ligadas ao ActivoBank, pudessem ser 

controladas pelo banco sem que fosse 

necessário criar utilizadores adicionais no 

Active Directory. 

“O Gmail permitia fazer mais 

ou menos o que conseguimos 

com o Exchange Online – mas 

não era a mesma coisa.” 

Luís Almada, Director de Marketing  do 

ActivoBank 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Isto é uma excelente forma, 

para nós, de experimentar ser-

viços na nuvem – o serviço do 

Exchange Online dá-nos uma 

grande confiança e conforto de 

utilização e vai permitir-nos 

equacionar mais tarde a trans-

posição de mais serviços para a 

nuvem”. 
 

Miguel Carvalho, Administrador Executivo 

do ActivoBank 

“Sabíamos à partida que entre os associa-

dos iriamos ter muita gente a entrar e a sair, 

o que tornava pouco prático estar constan-

temente a criar e a retirar novos utilizadores 

no sistema central”, explica Miguel Carvalho. 

 

Solução 
 
A solução foi encontrada com o Microsoft 

Exchange Online, cujas características foram 

ao encontro das necessidades do Acti-

voBank, preenchendo todos os requisitos e 

fornecendo todas as funcionalidades neces-

sárias aos seus “associados”. 

 

“A nossa necessidade era, ao mesmo tempo, 

simples mas complexa de implementar”, 

explica Miguel Carvalho. “Os associados têm 

de partilhar informação connosco, pelo que 

necessitávamos de algo fácil de activar e de 

gerir e, desde o início, pensámos que o 

melhor seria tentar encontrar uma solução 

de outsourcing dos serviços de correio 

electrónico”. 

 

O problema é que a utilização da infra-

estrutura do banco – baseada em Microsoft 

Exchange Server – para criar caixas de cor-

reio para os associados implicaria a criação 

dos utilizadores no Active Directory que, 

sendo funcional, iria levar a um nível de 

complexidade incompatível com a flexibili-

dade e a volatilidade esperada de um con-

junto alargado de pessoas que iriam traba-

lhar com o ActivoBank de forma bastante 

informal. 

 

O que o ActivoBank precisava era de uma 

linha de comunicação com os seus associa-

dos que incluísse correio electrónico e ca-

lendário e que, ao mesmo tempo, fosse fácil 

de activar e de gerir e que estivesse sempre 

disponível e acessível a partir de qualquer 

lugar e de qualquer dispositivo. 

O Exchange Online parte da oferta da Mi-

crosoft de serviços na nuvem, foi a solução 

encontrada pelo ActivoBank para ir ao en-

contro de todas as necessidades da institui-

ção. 

 

 

Benefícios 
 

Para o ActivoBank, “a principal vantagem foi 

a de termos um controlo muito fácil das 

caixas de correio ao nível de administração, 

mas sem que fosse necessário lançarmos 

estes novos utilizadores (os associados) no 

Active Directory”, explica Luis Almada, Di-

rector de Marketing do ActivoBank. 

 

A facilidade de gestão, aliás, é um dos fac-

tores apontados por Luis Almada na escolha 

da solução da Microsoft. “O Gmail permitia 

fazer mais ou menos o que conseguimos 

com o Exchange Online”, admite este res-

ponsável, “mas não era a mesma coisa”. 

 

Outro benefício da solução é a sua facilida-

de de utilização, tanto mais importante 

quanto o ActivoBank oferece formação aos 

associados, que inclui a utilização da solu-

ção de e-mail. “Para nós era essencial que a 

solução oferecida fosse não apenas fácil de 

gerir do nosso lado, mas também fácil de 

usar pelo lado dos associados”, diz Luis 

Almada. 

 

“Para os associados, esta é uma solução 

ideal porque tem uma curva de aprendiza-

gem praticamente inexistente – eles usam o 

Outlook Web Access, que corre em qual-

quer plataforma, em smartphones, em 

qualquer computador num browser,  e que 

tem uma interface muito rica, praticamente 

igual em termos visuais e de funcionalidade 

com o Outlook, a que toda a gente está já 

habituada”, explica Miguel Carvalho. 

 

A fiabilidade do serviço Exchange Online é 

outro benefício apontado pelo Administra-

dor Executivo do ActivoBank. 

 

“Até agora não temos razão de queixa: o 

uptime é excelente, o serviço de suporte ao 

cliente é muito bom e a facilidade de admi-

nistração é tal que é feita não pelo nosso 

departamento de IT, mas por um dos cola-

boradores do banco que gere os associa-

dos”. 

  



  

 
 

 

 

 

Mas para o departamento de IT, a solução 

possui outros benefícios, que passam pela 

interoperabilidade da solução com outras 

aplicações já usadas no banco para repor-

ting e publicação na intranet, por exemplo. 

 

Além disso, Miguel Carvalho reconhece que 

existe aqui um outro benefício da solução, 

este indirecto: “isto é uma excelente forma, 

para nós, de experimentar serviços na nu-

vem – o serviço do Exchange Online dá-nos 

uma grande confiança e conforto de utiliza-

ção e vai permitir-nos equacionar mais 

tarde a transposição de mais serviços para a 

nuvem”. 

 

 

 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software,  

serviços e soluções para ajudar as pessoas 

e empresas a alcançarem todo o seu  

potencial. 

 

 
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 a página: 

www.microsoft.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços do ActivoBank visite o Website site 

em: www.activobank.pt.  

 

 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft
®

 Windows
®

 

 Microsoft Internet Explorer 

 Microsoft Business Productivity Online Suite 

− Exchange Online 
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