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Sumário 
País: Portugal 

Industria: Engenharia 

Perfil do Cliente 

A Beringela é uma empresa de projectos e insta-

lações mecânicas de edifícios com um nome 

memorável. Criada no final de 2008 e com ape-

nas cinco pessoas, incluindo os seus sócios-

fundadores, a empresa participou já em projec-

tos de grande envergadura e responsabilidade, 

entre eles a Fundação Champalimaud, em Lis-

boa. 

 

Situação do Negócio 

A empresa tem necessidade de ter acesso per-

manente ao correio electrónico bem como for-

mas de partilhar documentos para trabalho 

colaborativo – mas sem que isso envolva inves-

timentos significativos em infra-estrutura de TI. 

 

Solução 

Subscrição da suite de aplicações Microsoft 

Business Productivity Online Suite. 

Benefícios 

 Acesso ao e-mail a partir de qualquer compu-

tador, incluindo dispositivos móveis 

 Plataforma colaborativa (Sharepoint Online) 

para partilha de documentos com clientes, 

parceiros e fornecedores 

 Elevada funcionalidade corporate-like sem os 

custos de infra-estrutura correspondentes 

 Imagem empresarial projectada para o exterior 

através das funcionalidades de TI  

 

 

  
 

―A verdade é que temos uma estrutura de multinacional 

sem os custos respectivos, aqui no canto da Europa; é 

uma solução que projecta uma imagem de modernidade 

muito boa da nossa empresa e isso é algo que vale muito, 

é algo que vale dinheiro.‖ — Miguel Feliz, sócio-gerente da Beringela  

   

A Beringela é uma empresa de projectos e instalações mecâni-

cas de edifícios com um nome memorável. Criada no final de 

2008 e com apenas cinco pessoas, incluindo os seus sócios-

fundadores, a empresa participou já em projectos de grande en-

vergadura e responsabilidade, entre eles a Fundação Champali-

maud, em Lisboa. 

A empresa possui também know-how próprio na área da simula-

ção dinâmica de edifícios, tendo tido um volume de negócios da 

ordem dos 300 mil euros no seu primeiro ano completo de ope-

ração. 

 

    

    
 



 

 

 

 

Situação 
 

A origem da Beringela é bastante diferente 

do que é habitual imaginarmos numa empre-

sa que opera sobretudo no mercado da cons-

trução civil, ainda que num nicho que é o dos 

projectos e instalações mecânicas de edifí-

cios. 

 

Miguel Feliz, sócio-gerente da Beringela, 

explica que muitas das ideias que movem a 

sua empresa tiveram origem num MBA que 

realizou na London Business School – a co-

meçar pelo original nome: ―Em vez de nos 

chamarmos ‗tecno-qualquer-coisa‘, algo que 

iria ser rapidamente esquecido, escolhemos 

um nome que não tem directamente a ver 

com a nossa actividade mas que, uma vez 

transmitido aos clientes e ao mercado, é 

facilmente memorizável‖. 

 

Mas Miguel Feliz trouxe do MBA bastante 

mais do que uma boa estratégia de criação 

de nomes para empresas. Uma das lições 

bem aprendida foi a de que é muito fácil para 

uma start-up gastar dinheiro supérfluo e ficar 

rapidamente sem o capital que é realmente 

necessário para fazer avançar o negócio. 

 

―Para nós ficou muito claro desde o início 

que o dinheiro que fossemos gastar em soft-

ware seria dinheiro que não seria ganho‖, 

reconhece e explica que ―não queríamos 

quaisquer gastos supérfluos, nada que pu-

desse afectar minimamente as nossas hipó-

teses de sobrevivência numa fase tão impor-

tante como é a do lançamento da empresa. 

Tudo o que fosse ganho teria de ser canali-

zado para coisas produtivas‖. 

 

Acontece que uma coisa é a teoria e outra é 

a prática. E os sócios da Beringela tinham 

trabalhado anteriormente em empresas onde 

dispunham de toda uma infra-estrutura in-

formática ao seu dispor e da qual se habitua-

ram a tirar partido. ―Tínhamos e-mail, tínha-

mos o [Microsoft] Office, tínhamos tudo…‖  

Por outro lado, dos tempos que passou em 

Londres quando esteve a fazer o MBA, Miguel 

Feliz registou o facto de sentir sempre muita 

falta de ter o trabalho consigo: ―Queria que o 

trabalho não fosse do PC mas sim meu, para 

que pudesse acedê-lo a partir de um ponto 

qualquer sem limitações de espaço físico. 

Queria conseguir aceder facilmente àquilo 

que estivesse a trabalhar na altura… e a 

verdade é que não tinha isso e era algo de 

que sentia falta‖. 

 

Com o nascimento da Beringela, a necessi-

dade de contenção de custos colidiu rapida-

mente com outras necessidades igualmente 

importantes: a de aceder a trabalhos e do-

cumentos a partir de qualquer ponto e a de 

poder facilmente partilhar documentos com 

outras pessoas da empresa e, também, com 

clientes e fornecedores. 

 

No caso dos projectos, a Beringela necessita 

de partilhar e de trabalhar em cima de do-

cumentos que sofrem sucessivas alterações, 

frequentemente realizadas por diferentes 

pessoas, empresas e entidades. ―O que 

acontecia normalmente era haver várias 

iterações em cima do mesmo documento, 

mas sem que daí resultasse uma grande 

produtividade, uma vez que a interactividade 

sobre o documento e entre as diferentes 

partes era reduzida‖.  

 

 

Solução 
 

Miguel Feliz refere que, para ir ao encontro 

de todas estas necessidades mas, ao mesmo 

tempo, sem que fosse necessário realizar 

investimentos significativos em infra-estru-

tura, começou por pensar na oferta da Goo-

gle mas, ―ao contrário do que era a nossa 

percepção inicial, a solução era relativamen-

te cara e, o pior de tudo, tem uma interface 

de utilizador pouco familiar e apelativa‖. 

 

“Por vezes há documentos 

que, se não chegam a tempo 

à tripulação, podem provocar 

atrasos, visto que o avião não 

pode descolar sem eles, se 

estes documentos passarem 

a estar disponíveis em forma-

to electrónico e ser distribuí-

dos de forma virtualmente 

instantânea, conseguimos 

nalgumas situações tirar um 

grãozinho de areia da engre-

nagem”. 

  
— Miguel Feliz, sócio-gerente da Beringela  
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Assim, a Beringela optou antes por uma solu-

ção Microsoft Business Productivity Online 

Suite (BPOS). Este pacote de serviços basea-

dos na nuvem inclui o Microsoft Exchange 

Online, para e-mail e partilha de calendários 

e contactos; o Microsoft SharePoint Online, 

para criação de portais colaborativos e parti-

lha de documentos; o Office Live Meeting, 

para videoconferência e web conferencing; e 

o Microsoft Office Communications Online 

para IM empresarial, presença e chamadas 

áudio P2P. 

 

Na procura da solução, a Beringela nem se-

quer recorreu a um parceiro Microsoft. ―Che-

gámos lá sozinhos, através do site da Micro-

soft [www.microsoft.com/bpos], começámos 

por usar os serviços gratuitamente durante 

os 30 dias de teste, instalámos nas nossas 

máquinas, gostámos e comprámos – aliás, a 

facilidade com que tudo se processou foi 

uma das coisas de que gostámos logo e que 

jogou muito a favor da solução da Microsoft‖, 

garante Miguel Feliz. 

 

A Safira, um parceiro da Microsoft para os 

serviços na nuvem, interveio apenas numa 

fase posterior. ―Foi bom termos alguém que 

nos deu algumas dicas adicionais sobre co-

mo melhor aproveitar a solução‖, diz o sócio-

gerente da Beringela. 

 

Relativamente ao pacote BPOS, a Beringela 

está neste momento a usar o Microsoft Ex-

change Online, o Sharepoint Online e os ser-

viços de videoconferência. Dos cinco compu-

tadores usados na empresa, dois são Macin-

tosh e três são PCs com Windows – mas em 

todos eles está instalado o pacote de produ-

tividade Microsoft Office. 

 

A Beringela não tem sequer ninguém no pa-

pel de gestor de TI, mas Miguel Feliz diz que 

foi muito fácil configurar tudo – ―incluindo o 

acesso ao e-mail do Exchange nos smartpho-

nes‖. 

 

Benefícios 
 

Miguel Feliz descreve o Microsoft BPOS como 

uma solução que é exactamente o que a 

Beringela precisava: ―temos e-mail, agendas 

e contactos em todo o lado‖, explica, ―e em 

termos de informática e telecomunicações 

ficámos com os serviços de uma multinacio-

nal mas sem os custos que implicaria uma 

infra-estrutura própria que suportasse tudo 

isso‖. 

 

A Beringela tinha sobretudo como prioridade 

o acesso ao e-mail em qualquer lado, mas 

Miguel Feliz também admite estar rendido à 

funcionalidade de partilha de documentos do 

Microsoft Sharepoint Online. ―É algo em que 

nem sequer tínhamos pensado inicialmente, 

porque não julgávamos que fosse possível 

sem que para isso tivéssemos de gastar 

muito dinheiro‖. 

 

Contudo, o Sharepoint Online esta a revelar-

se com um dos componentes mais interes-

santes para a Beringela. ―Antes não havia 

interactividade ao trabalharmos em docu-

mentos e projectos, mas apenas anotações, 

alterações e versões diferentes em cima de 

novas versões – muitas vezes em papel – 

que depois era preciso consolidar‖, explica 

Miguel Feliz. ―Agora, com um espaço parti-

lhado, conseguimos fazer todas as alterações 

ao documento mas sem que ele tenha de 

sair do mesmo sítio e com a capacidade de 

várias pessoas realizarem alterações man-

tendo sempre o mesmo documento num 

espaço partilhado.‖ 

 

―Isto para algumas pessoas poderá ser ape-

nas interessante‖, reconhece o responsável 

da Beringela, ―mas para nós é crucial, quan-

do temos de trabalhar no mesmo projecto 

com alguém que esteja nos EUA, com cinco 

horas de diferença‖. 

 

Quanto à videoconferência, foi algo que ain-

da só foi usado uma vez com um cliente nos 

“Temos e-mail, agendas e 

contactos em todo o lado e 

em termos de informática e 

telecomunicações ficámos 

com os serviços de uma mul-

tinacional mas sem os cus-

tos que implicaria uma infra-

estrutura própria que supor-

tasse tudo isso”. 

 
— Miguel Feliz, sócio-gerente da Beringela  
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EUA. Mas é algo que, ―causa um impacto 

muito grande no nosso interlocutor, que não 

sabe qual a dimensão da nossa empresa 

mas que fica desde logo com uma visão de 

que somos muito profissionais e com uma 

dimensão muito superior à real. A verdade é 

que temos uma estrutura de multinacional 

sem os custos respectivos, aqui no canto da 

Europa; é uma solução que projecta uma 

imagem de modernidade muito boa da nossa 

empresa e isso é algo que vale muito, é algo 

que vale dinheiro.‖ 

 

―É uma solução sem problemas – manuten-

ção, gestão, custos de servidores a consumir 

electricidade 24 por dia é algo que simples-

mente não existe na nossa estrutura‖, diz 

Miguel Feliz, que refere também a simplici-

dade das ferramentas de gestão e adminis-

tração: ―Podemos aumentar e diminuir o 

número de utilizadores e geri-los com muita 

facilidade, sem necessidade de conhecimen-

tos técnicos‖. 

 

―Isto permite-nos praticamente trabalhar sem 

espaço físico – são raras as vezes que efecti-

vamente precisamos de ir ao nosso escritó-

rio, uma vez que temos sempre o trabalho 

connosco‖, diz Miguel Feliz, que pensa já no 

passo seguinte: ―Quando houver Office na 

nuvem, vai ser o tipo de coisa que iremos 

querer, porque faz todo o sentido para nós.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 informações 
 

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 su-

cesso visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/business/ 

default.mspx  

 

 

 

 

 

 

 

 
Software e  Serviços 
 
 Microsoft Business Software Online Services 

— Microsoft Exchange Online 

—  Microsoft Sharepoint Online 

— Microsoft Office Live Meeting 
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