
  

 
 

 

 

 
 

Wall Street Institute resolve necessidades 

complexas de e-mail com  

solução Microsoft Exchange Online 

Além da poupança na infra-estrutura física dos servidores e 

do preço das licenças, há reduções de custos fáceis de quan-

tificar: configurar um e-mail leva cerca de meia hora; com o 

Exchange Online não leva mais do que 5 minutos  

Nuno Rosado, Director de TI do WSI Iberia 

 

 

 

 

Cliente: Wall Street Institute 

País: Portugal 

Indústria: Ensino 

 

Perfil do Cliente 

O Wall Street Institute surgiu em 1972 para fazer face 

às necessidades únicas dos que querem aprender 

Inglês por razões profissionais e pessoais. Em Portugal 

existem 11 centros de aprendizagem do Wall Street 

Institute geridos directamente pela empresa e mais de 

22 centros franchisados, espalhados por todo o país. A 

empresa gere ainda três centros próprios em Espanha 

e outros 3 franchisados. 

 

Situação do negócio 

Uma estrutura empresarial heterogénea, com centros de 

aprendizagem próprios e franchisados, bem como uma 

elevada dispersão geográfica, com centros em Portugal 

e Espanha, careciam de uma solução de e-mail igual-

mente distribuída e flexível. 

 

Solução 

Solução para 290 caixas de e-mails, baseada em Micro-

soft Exchange Online. 

 

 

Benefícios 

 Transição para a nova solução de forma gradual e 

sem quebras no serviço 

 Oferta de serviços diferenciada de acordo com o 

tipo de centros (próprios, franchisados, etc.). 

 Solução de serviços na nuvem perfeitamente adap-

tada à estrutura geograficamente dispersa da em-

presa 

 Redução dramática de downtime de serviço 

 Redução de custos de configuração, administração e 

manutenção do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Wall Street Institute surgiu em 1972 para fazer face às necessidades 

únicas dos que querem aprender Inglês por razões profissionais e pesso-

ais.  

 

Com origem em Itália, a empresa expandiu-se rapidamente para a Suíça e 

depois para Espanha, onde foi criada a sede internacional em 1990.  

 

A sua capacidade em proporcionar uma solução efectiva e competitiva 

para o ensino da língua inglesa reflecte-se no crescimento do Wall Street 

Institute nos últimos 6 anos: de 102 centros em 8 países, em 1995, cres-

ceu para mais de 400 centros em 26 países.  

 

Em Portugal existem 11 centros de aprendizagem do Wall Street Institute 

geridos directamente pela empresa e 22 centros franchisados, espalhados 

por todo o país.  

 

A empresa gere ainda três centros próprios em Espanha e outros 3 fran-

chisados. 

 

Em Agosto de 2010 o Wall Street Institute foi adquirido pelo Grupo Pear-

son Education e tem hoje a sua sede internacional nos Estados Unidos.  

 

Todos os anos, mais de 130.000 alunos aprendem e aperfeiçoam o seu 

Inglês com o Wall Street Institute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

O Wall Street Institute (WSI) tem uma estru-

tura empresarial geograficamente dispersa 

e, de certa forma, atípica, na qual o correio 

electrónico representa um papel importan-

te. Isto porque a empresa gere directamen-

te 11 centros de aprendizagem em Portugal 

e 3 em Espanha mas, ao mesmo tempo, 

possui também centros franchisados – 22 

em Portugal e mais 3 em Espanha. 

 

Desde a fundação da empresa, no início dos 

anos 70, que o 

WSI esteve na 

vanguarda dos 

métodos de ensi-

no de línguas 

usando equipa-

mentos informáti-

cos como suporte 

de aprendizagem 

ainda antes de os 

PCs se tornarem 

suficientemente 

baratos para 

serem populares. 

 

Hoje, todo o 

método assenta 

numa solução 

digital que está alojada em servidores Mi-

crosoft Windows e que é acedida a partir de 

qualquer computador pessoal, com um 

browser Internet Explorer.  

 

Isto significa que os estudantes podem não 

apenas aprender directamente nos centros 

do WSI mas também em casa – ou em 

qualquer lugar onde tenham acesso a um 

PC. Como o progresso da aprendizagem é 

gravado de forma centralizada, sempre que 

o estudante acede ao sistema através de um 

browser, pode retomar o estudo a partir do 

ponto onde ficou. 

 

Nuno Rosado, o director de TI do WSI Iberia 

explica que a empresa já usava oustourcing 

para o serviço de correio electrónico, mas o 

e-mail de que dispunham não oferecia as 

funcionalidades necessárias e fazia parte de 

um pacote mais vasto de serviços de tele-

comunicações, que era de alguma forma 

dispendioso e para o qual a empresa estava 

a tentar encontrar soluções alternativas 

desde há cerca de dois anos. 

 

“Não foi sequer uma questão de dinheiro, 

porque o serviço de e-mail de que dispú-

nhamos tinha um custo de quase zero, pois 

vinha anexado a um pacote de serviços 

muito grande”, explica Nuno Rosado. “O 

problema disto é que, se não era caro, a 

verdade é que o 

que nos ofereci-

am também não 

era o que querí-

amos: havia pro-

blemas de supor-

te técnico, pro-

blemas com 

downtimes exces-

sivos – e estamos 

a falar de caixas 

de e-mail que 

eram de apenas 

40 MB”.  

 

Em meados de 

2009, ao consul-

tarem diversos 

parceiros na busca de uma solução, foram 

encaminhados directamente para a Micro-

soft, que estava na altura a promover o 

lançamento do Exchange Online, como 

parte da sua oferta de serviços na Nuvem. 

“Depois de uma reunião na Microsoft”, 

recorda Nuno Rosado “entendemos de 

imediato o conceito e percebemos que 

tínhamos ali uma solução para os nossos 

problemas”. 

 

Nuno Rosado admite que chegou a consi-

derar a oferta concorrente da Google, atra-

vés do Gmail, mas defrontou-se com uma 

limitação grave: “Cerca de 90% dos nossos 

colaboradores usam o Microsoft Outlook – 

e pretendíamos continuar a utilizar os recur-

sos da aplicação, o que era absolutamente 

natural na interacção com o Exchange Onli-

“Cerca de 90% dos nossos co-

laboradores usam o Microsoft 

Outlook – e pretendíamos 

continuar a utilizar os recursos 

da aplicação, o que era abso-

lutamente natural na interac-

ção com o Exchange Online e 

praticamente impossível no 

cenário com o Gmail.” 

Nuno Rosado, Director de TI do WSI Iberia 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Era essencial uma solução que 

pudesse ser testada antes de a 

colocarmos a funcionar em 

todos os centros e que, além 

disso, pudesse ser implemen-

tada de forma gradual e sem 

interrupções do nível de servi-

ço que prestamos aos nossos 

centros e aos franchisados.”  
 

Nuno Rosado, Director de TI do WSI Iberia

-ne e praticamente impossível no cenário 

com o Gmail. 

 

Ao todo, o departamento de TI do WSI gere 

directamente cerca de meio milhar de PCs. 

Cada centro de aprendizagem tem cerca de 

45 PCs, dos quais 40 são para uso dos alu-

nos – onde corre apenas o sistema operati-

vo e o Internet Explorer – e 5 são usados 

para funções administrativas, tendo por isso 

o pacote de produtividade Microsoft Office, 

do qual faz parte o Outlook. 

 

Os PCs dos centros de aprendizagem têm 

necessidade de ter acesso ao correio elec-

trónico, porque é dessa forma que comuni-

cam com os outros centros. “O conceito do 

Exchange Online, de que podemos estar em 

qualquer lado e ter acesso ao nosso e-mail, 

assenta como uma luva no próprio conceito 

de aprendizagem do Wall Street Institute, 

que é o de podermos estudar em qualquer 

lado e ter acesso à aplicação e aos progres-

sos realizados”. 

 

 

Solução 
 
“Uma vez que não queríamos abdicar do 

Outlook mas, ao mesmo tempo, pretendí-

amos maior funcionalidade no e-mail, ti-

vemos de esperar pela solução certa, que se 

revelou ser o Exchange Online”, afirma 

Nuno Rosado. 

 

“O que torna o nosso processo diferente do 

habitual é que nós fornecemos um pouco 

das tecnologias do Exchange para todos os 

nossos franchisados: alguns só irão traba-

lhar na Web, outros têm Outlook, com ou 

sem partilhas de pastas ou agendas, con-

forme a situação assim se adapta o sistema.  

A solução adoptada pelo Wall Street Institu-

te foi o Exchange Online, uma das principais 

componentes da oferta Microsoft Business 

Productivity Online Suite. O WSI utiliza este 

serviço na Nuvem da mesma forma como 

utilizaria o Exchange em servidores on-

premise – para as caixas de correio, os con-

tactos e calendários partilhados, com a 

vantagem de que não foi necessário realizar 

investimentos em hardware e toda a im-

plementação foi considerada suficientemen-

te simples para ser totalmente realizada 

com os recursos próprios do departamento 

de TI do WSI. 

 

O Wall Street Institute adquiriu numa pri-

meira fase 290 caixas de correio, das quais 

foram já criadas 285, para os centros portu-

gueses e também de Espanha, que são 

geridos a partir de Portugal. 

 

“Para nós”, refere Nuno Rosado, “era essen-

cial uma solução que pudesse ser testada 

antes de a colocarmos a funcionar em todos 

os centros e que, além disso, pudesse ser 

implementada de forma gradual e sem 

interrupções do nível de serviço que pres-

tamos aos nossos centros e aos franchisa-

dos”. 

 

Uma das grandes vantagens é que estas 

alterações podem ser feitas sem que seja 

necessária uma intervenção física junto de 

cada centro, o que seria disruptivo para o 

departamento de TI do WSI, uma vez que 

existe uma tão grande dispersão geográfica 

dos centros. “Tudo será mantido pratica-

mente como está”, explica Nuno Rosado. “O 

que vamos fazer será manter os endereços 

de e-mail que já possuímos e alterar apenas 

os registos, de forma a que apontem para 

os servidores da Microsoft”. 

 

A migração, faseada, deverá estar terminada 

até ao final de 2010 e tem ocorrido sem 

problemas. “Na verdade, como já usávamos 

Outlook e tínhamos a informação em fichei-

ros PST em cada uma das máquinas, a mi-

gração propriamente dita consiste apenas 

em alterar os usernames e passwords – o 

upload da informação para a Nuvem é feita 

de forma gradual e é apenas uma questão 

de tempo, e de largura de banda do nosso 

lado”, diz Nuno Rosado. 



 
 

A facilidade do acesso ao e-mail a partir de 

dispositivos móveis irá também ser aprovei-

tada, e está previsto que sejam usados cerca 

de 30 smartphones que irão aceder ao 

correio electrónico através da sincronização 

com o Exchange Online. 

 

 

Benefícios 
 
Além de ter encontrado no Exchange Online 

uma solução perfeitamente adequada ao 

problema que tinha entre mãos, Nuno 

Rosado salienta como grande benefício 

para os utilizadores o facto de que “as 

pessoas estavam a habituadas a usar o 

Outlook e vão poder continuar a fazê-lo, 

mas agora com maiores funcionalidades”, 

como é o caso dos calendários e contactos 

partilhados. 

 

Além disso, na solução anterior, os utiliza-

dores, ao aceder ao email no Outlook via 

POP3, deixavam depois de ter acesso às 

mensagens quando acediam no browser, via 

webmail. “Agora isso não acontece: os 

utilizadores têm sempre tudo no Outlook, 

onde quer que se encontrem e, se estiverem 

num PC que não é o seu, continuam a ter 

acesso a toda a informação através do 

Outlook Web Access”. 

 

Apesar do processo de migração para a 

Nuvem estar ainda a decorrer, Nuno Rosado 

já consegue sentir os benefícios práticos da 

solução baseada em Exchange Online. “Um 

dos problemas que deixaremos de ter é o 

dos backups do servidor Exchange, que 

neste caso passa a ser uma responsabilida-

de da Microsoft; e as pessoas têm a infor-

mação no seu PC sincronizada com o Ex-

change Online, pelo que mesmo que se 

perca a informação no computador, basta 

aceder com username e password a partir 

de outro PC, para termos novamente acesso 

a toda a informação”.  

 

No final do processo, Nuno Rosado diz que 

o seu departamento vai estar mais livre para 

outras tarefas. “E estamos já a sentir outra 

paz de espírito ao nível do suporte, com 

downtimes residuais quando comparados 

com o que tínhamos anteriormente, que 

chegava a ser de meia hora todas as sema-

nas”. Uma paz de espírito que é tanto mais 

significativa quanto o departamento de TI 

do WSI tem apenas dois técnicos para dar 

suporte a todos os centros de Portugal e 

Espanha. 

 

Delfim Miranda, MIT Technician do WSI e 

utilizador do sistema, nota os benefícios 

relativos à segurança e fiabilidade do siste-

ma, mas salienta sobretudo melhorias ao 

nível do utilizador final: “as novas funciona-

lidades oferecem grande flexibilidade de 

utilização, numa interface muito rápida e 

intuitiva” 

 

O director de TI do WSI estima entretanto 

que o Exchange Online irá realizar poupan-

ças directas de muitos milhares de euros 

todos os anos, devido à gestão simplificada 

bem como à inexistência de problemas a 

resolver com dados locais. 

 

“Além da poupança na infra-estrutura física 

dos servidores e do preço das licenças à 

cabeça, há custos que são fáceis de quanti-

ficar”, garante Nuno Rosado. “Por exemplo, 

configurar um e-mail num processo normal 

leva cerca de meia hora; com o Exchange 

Online não leva mais do que 5 minutos – 10 

no máximo e só se algo correr mal! Se 

extrapolarmos isto para uma empresa como 

a nossa e fizermos um cálculo, por baixo, de 

um custo de 25 euros/hora, estamos a falar 

numa poupança da ordem dos 2.000 euros”. 

 

“A isto podemos adicionar mais cerca de mil 

euros todos os anos que era sensivelmente 

o custo do tempo perdido em gestão e 

reparação de ficheiros PST com problemas, 

algo que nesta solução se reduz a zero”, 

acrescenta este responsável, que ainda 

refere “um benefício e uma poupança in-

tangível, que é de que temos a certeza de 

que nunca mais haverá perda de e-mails, 

que é algo que pode constituir um prejuízo 

grande para a empresa”. 

 

 

 

 

“As novas funcionalidades 

[do Exchange Online] ofere-

cem grande flexibilidade de 

utilização, numa interface 

muito rápida e intuitiva”.  
 

Delfim Miranda,  MIT Technician do WSI 

 

 
 

 



 

 

 

 Finalmente, o facto de o número de contas 

possível de criar ser ilimitado – e poder ser 

feito de forma muito granular – responde de 

forma perfeita às necessidades da organiza-

ção, derivadas do crescimento contínuo de 

franchisings com a marca Wall Street Institu-

te. 

 

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 suces-

so visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços do Wall Stree Institute visite o 

Website site em: www.wsi.pt.  

 

 
 
Software e Serviços 
 

 Microsoft
®

 Windows
®

 

 Microsoft Office System 

 Microsoft Internet Explorer 

 Microsoft Business Productivity Online 

Suite 

− Exchange Online 
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