
  

 
 

 

 

 
 

Marques Bom & Associados reduz  

custos e optimiza acesso à informação  

com os Serviços Online Microsoft  

―Com a solução implementada não há qualquer incon-

veniente – só temos benefícios, pois deixamos de ter condi-

cionantes para desenvolvermos o nosso trabalho da forma 

que nos é mais conveniente‖.  — Margarida Marques Bom, Partner da 

Marques Bom & Associados 

 

 

 

 

Cliente: Marques Bom & Associados 

País: Portugal 

Indústria: Serviços Jurídicos 

 

Parceiro: SNSI 

 

Perfil do Cliente 

A Marques Bom & Associados é uma sociedade de 

advogados que presta preferencialmente serviços a 

sociedades Portuguesas e a subsidiárias de grupos 

internacionais, especialmente nas áreas do direito 

empresarial e contencioso, estando também pre-

parada para tratar de quaisquer outros assuntos 

jurídicos. 

 

Situação do negócio 

Os advogados da sociedade usavam sobretudo o 

email como ferramenta de comunicação, mas a 

forma como a solução interna estava implemen-

tada colocava problemas de partilha e sincroniza-

ção de informação. 

 

Solução 

A Sociedade procurou uma solução para o seu 

problema, tendo optado pela a Suite de Produtivi-

dade Online para Empresas da Microsoft. 

 

Benefícios 

 Acesso ao email e sincronização da informação 

em qualquer dispositivo 

 Redução de custos em telecomunicações e 

transportes  

 Mais rapidez na prestação de serviços 

 Maior facilidade na partilha interna  

de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Marques Bom & Associados é uma sociedade de advogados que presta 

preferencialmente serviços a sociedades Portuguesas e a subsidiárias de 

grupos internacionais, especialmente nas áreas do direito empresarial e 

contencioso, estando também preparada para tratar de quaisquer outros 

assuntos jurídicos. 

 

Os advogados da sociedade usavam sobretudo o email como ferramenta 

de comunicação, mas a forma como a solução interna estava implemen-

tada colocava problemas de partilha e sincronização de informação. 

 

A Sociedade procurou uma solução para o seu problema, tendo optado 

por um serviço da Microsoft na Cloud: a Suite de Produtividade Online 

para Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

A Marques Bom & Associados é uma socie-

dade de advogados com grandes necessi-

dades ao nível da partilha e do acesso à 

informação, não apenas devido à natureza 

da sua actividade, mas também pelo facto 

de ter entre os seus clientes empresas por-

tuguesas e subsidiárias de grupos internaci-

onais. 

 

Margarida Marques Bom, Partner da Socie-

dade, explica que o correio electrónico é a 

ferramenta mais usada entre todos os ad-

vogados da Marques Bom & Associados, 

uma vez que permite manter um historial 

do relacionamento com os clientes: ―o email 

facilita imenso o nosso trabalho porque 

pode ser guardado, pesquisado e, caso 

necessário, impresso‖.  

 

Contudo, o correio electrónico era usado a 

partir de contas de email POP3 e acedido e 

armazenado nos computadores de cada 

utilizador, no Microsoft Outlook.  

 

―O principal problema que sentíamos com a 

forma como estávamos a trabalhar‖, refere 

Margarida Marques Bom, ―era a falta de 

sincronismo da informação entre dispositi-

vos – se descarregávamos o email no desk-

top da Sociedade, já não o tínhamos dispo-

nível no nosso portátil ou no smartphone‖. 

 

A situação obrigava a uma atenção constan-

te relativamente à máquina que estava 

ligada para receber o correio electrónico, 

uma vez que a partir do momento em que 

fosse feita uma ligação ao servidor POP3, as 

mensagens seriam descarregadas para esse 

dispositivo: ―quando saíamos para uma 

reunião, tínhamos de ter o cuidado de 

desligar o PC no escritório, para podermos 

receber email no nosso portátil‖. 

 

Outro problema é que a esmagadora maio-

ria das mensagens é endereçada individu-

almente a determinados destinatários e não 

à Sociedade, o que ―trazia problemas acres-

cidos em termos de seguimento e de arqui-

vo – podia acontecer que alguns dos docu-

mentos que precisávamos estavam numa 

máquina e outros noutra.‖ 

 

Solução 
 

Para encontrar uma solução para este pro-

blema, a Marques Bom & Associados procu-

rou a SNSI, um parceiro Microsoft que já 

trabalhava com a Sociedade noutras áreas 

da sua infra-estrutura de TI. 

 

Margarida Marques Bom diz que quando a 

Sociedade procurou um parceiro para im-

plementar uma solução não havia, à partida, 

uma ideia concreta do que se pretendia – 

apenas que era necessário encontrar uma 

maneira de resolver a situação – e acabou 

por ser a SNSI a propor uma solução, a 

Suite de Produtividade Online para Empre-

sas da Microsoft. 

 

Ainda chegou a ser considerada a possibili-

dade de instalação de um servidor Micro-

soft Exchange, mas uma análise de custos 

de investimento demonstrou de imediato as 

vantagens da opção por uma solução base-

ada nos Cloud Services da Microsoft. 

 

Uma vez que, além do trabalho com o cor-

reio electrónico, a Sociedade necessitava 

frequentemente de realizar a partilha de 

documentos, não apenas entre membros da 

mesma equipa, mas também com os seus 

clientes, optou-se pela Suite completa dos 

Serviços Online Microsoft, que além do 

Exchange Online inclui também o Share-

point Online, o Live Meeting e o Office 

Communications Online. 

 

A implementação foi feita sem qualquer 

perturbação no funcionamento da Socieda-

de, um aspecto particularmente importante, 

porque qualquer paragem teria um impacto 

negativo.  

A transição para os Serviços Online da Mi-

crosoft foi feita sem que os advogados da 

sociedade tivessem de interromper o seu 

trabalho e nenhuma informação foi perdida 

durante o processo de migração. 

―Além de cada um de nós  

poder aceder à sua caixa de 

correio em diversas  

plataformas, nunca perdemos  

a informação e temos sempre 

acesso a todo o historial de 

comunicação em qualquer  

dispositivo, ao qual  

podemos recorrer  

onde quer que estejamos.‖  
 

Margarida Marques Bom,  

Partner da Marques Bom & Associados 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―O facto de o prestador da  

solução ser a Microsoft dá-nos 

uma grande segurança,  

indicando-nos até as  

localizações geográficas onde 

os nossos dados se encontram. 

Não temos dúvidas de que 

temos até um nível de  

segurança superior ao que  

disporíamos caso tivéssemos 

optado por um servidor  

próprio.‖ 

Margarida Marques Bom, 

Partner da Marques Bom & Associados 

Benefícios  

 

―Com a solução implementada‖, diz Marga-

rida Marques Bom, ―não há qualquer incon-

veniente – só temos benefícios, pois dei-

xamos de ter condicionantes para desenvol-

vermos o nosso trabalho da forma que nos 

é mais conveniente‖. Entre outros pontos 

positivos, destaca que, ―com a desmateriali-

zação das plataformas, a informação está 

agora sempre disponível, em qualquer 

dispositivo que usemos, seja ele o compu-

tador de secretária, o portátil ou o 

smartphone‖. 

 

Agora, ―além de cada um de nós poder 

aceder à sua caixa de correio em diversas 

plataformas, nunca perdemos a informação 

e temos sempre acesso a todo o historial de 

comunicação em qualquer dispositivo, ao 

qual podemos recorrer onde quer que 

estejamos‖. 

 

Além dos benefícios imediatos da solução 

Exchange Online, Margarida Marques Bom 

salienta as vantagens adicionais das restan-

tes funcionalidades da suite de aplicações 

que faz parte dos Serviços Online Microsoft, 

como é o caso do Microsoft Office Live 

Meeting. ―Em muitos casos, evitamos a 

necessidade de reuniões frente-a-frente 

com o cliente, uma vez que podemos dialo-

gar com ele à distância, evitando desloca-

ções e poupando tempo e custos‖. 

 

Margarida Marques Bom refere ainda que a 

utilização do Microsoft Office Live Meeting, 

ao ser uma funcionalidade integrada com o 

e-mail e porque permite a partilha de do-

cumentos em tempo real, ―permite trocar 

impressões com o clientes e, de imediato, 

realizar alterações em documentos, o que 

em circunstâncias normais poderia até levar 

dias, com diversas interacções até se chegar 

à versão final‖. 

 

―É uma situação que não só nos permite 

poupar custos directos – em tempo que não 

se perde, em viagens que são evitadas, em 

telefonemas que não se fazem – como 

transferir essa redução de custos para os 

nossos clientes‖, explica Margarida Marques 

Bom. Um benefício mútuo que ―se já é real 

em clientes que estão geograficamente 

mais perto de nós, torna-se muito significa-

tivo com clientes que temos noutros paí-

ses‖. 

 

A rapidez no serviço prestado é agora muito 

maior. ―Como as alterações aos documentos 

são muito rápidas, no final da reunião virtu-

al podemos ter pronta a versão definitiva de 

um contrato, por exemplo; além disso, o 

facto realizarmos a reunião à distância, mas 

no nosso próprio escritório, permite-nos 

rapidamente consultar documentos adicio-

nais, o que facilita imenso o nosso traba-

lho‖, diz a Partner da Marques Bom & Asso-

ciados. 

 

Margarida Marques Bom salienta também 

as vantagens, que já começaram a ser apre-

ciadas, do Sharepoint Online. ―Enquanto 

que até aqui usávamos o email para tudo, 

agora podemos colocar mensagens e liga-

ções na nossa intranet bem como limitar a 

validade de determinada informação – que 

pode ser exibida apenas durante uma certa 

data‖. O resultado é que ―agora temos a 

informação mais arrumada, e facilmente 

partilhada por toda a gente‖. 

 

Em termos de custos, ―a solução que encon-

trámos, mesmo que só estivéssemos a 

considerar a componente de correio elec-

trónico, é excelente‖, afirma Margarida 

Marques Bom, ―sendo que tudo o resto é 

um benefício adicional extremamente inte-

ressante. Na prática‖, salienta, ―não estamos 

a investir em hardware, mas a comprar um 

serviço, a beneficiar de backups, de actuali-

zações, etc.‖ 

 

A segurança, extremamente importante em 

qualquer sociedade de advogados, foi tam-

bém um aspecto que pesou na decisão da 

Marques Bom & Associados em adoptar 

uma solução baseada na Cloud.  

 

―A segurança e a confidencialidade da in-

formação é não só muito importante como 

temos até deveres legais nessa matéria, ou 



 

 

 

 
 

 

seja, não é apenas algo que decorre de um 

vínculo contratual com o cliente, mas é 

também um dever legal‖, explica Margarida 

Marques Bom.  

 

―O facto de o prestador da solução ser a 

Microsoft dá-nos uma grande segurança, 

indicando-nos até as localizações geográfi-

cas onde os nossos dados se encontram. 

Não temos dúvidas de que temos até um 

nível de segurança superior ao que disporí-

amos caso tivéssemos optado por um servi-

dor próprio‖, conclui. 

 

 
 

  

 

 
Software e Serviços 
 

 Suite de Produtividade Online para Empresas da Microsoft (BPOS): 

– Microsoft Exchange Online 

– Microsoft SharePoint Online 

– Microsoft Live Meeting 

– Microsoft Office Communications Online 

  

 

 

 

 

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 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 a página: 

www.microsoft.pt/pme 

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da SNSI visite o Website em: 

www.snsi.pt.   

 

Para mais informações sobre a Marques 

Bom & Associados visite o Website em: 

www.marquesbom.com.   

 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoft.pt/pme
http://www.snsi.pt/
http://www.marquesbom.com/

