
  

 
 

 

 

 
Gelcampo ganha mobilidade e reduz 

custos com solução Exchange Online 

“Comparámos os custos de uma atualização do nosso servidor 

face a uma solução Cloud e concluímos que seria necessário 

investirmos entre 4.000 a 6.000 euros no total, face a escassas 

dezenas de euros mensais para obtermos a mesma funcionali-

dade na Cloud – mas ainda com benefícios suplementares.” 
 

Nuno Maia, Director de Sistemas da Gelcampo 

 
Cliente: Gelcampo 

País: Portugal 

Indústria: Agroalimentar 

 

Perfil do Cliente 

A Gelcampo é uma empresa portuguesa do sector 

agro-alimentar que foi fundada há 28 anos e faz parte 

do grupo ibérico Virto, um dos maiores do mundo no 

setor dos produtos vegetais ultracongelados. 

Situação do negócio 

Para concretizar os seus objetivos, a Gelcampo procu-

rava uma forma eficiente, flexível e económica para 

gerir o seu correio eletrónico, bem como providenciar 

aos seus colaboradores acesso à informação a qual-

quer momento e em qualquer lugar. 

 

Solução 

Office 365 - Exchange Online 

 

Benefícios 

 Acesso móvel à informação 

 Facilidade de utilização com interface Web 

 Backups na Cloud facilitam administração 

 “Single sign-on” reduz complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gelcampo é uma empresa portuguesa do sector agro-alimentar que foi 

fundada há 28 anos e faz parte do grupo ibérico Virto, um dos maiores 

do mundo no setor dos produtos vegetais ultracongelados. 

 

A empresa está verticalmente integrada, uma vez que assegura a maioria 

das suas próprias necessidades de produção, bem como toda a cadeia de 

produção até à embalagem, ultracongelação e distribuição dos produtos. 

 

A empresa tem como missão oferecer soluções adequadas às pretensões 

de cada cliente, através da comercialização de produtos de elevada quali-

dade e da oferta de serviços com a máxima eficiência.  

 

Para concretizar os seus objetivos, a Gelcampo procurava uma forma efi-

ciente, flexível e económica para gerir o seu correio eletrónico, bem como 

providenciar aos seus colaboradores acesso à informação a qualquer 

momento e em qualquer lugar.  

 

A solução encontrada foi a plataforma Microsoft Office 365, nomeada-

mente, o Exchange Online. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 
 

Nuno Maia, Director de Sistemas da Gel-

campo, explica que até há cerca de um ano 

a empresa possuía uma solução local para 

gestão do seu correio eletrónico, através de 

um servidor Microsoft Exchange Server 

2003, mas que já não suportava todas as 

funcionalidades de que necessitavam 

 

“Precisávamos de uma solução mais flexível 

em termos de mobilidade, para um mais 

fácil acesso ao email a partir de dispositivos 

móveis, pelo que tínhamos de ponderar se 

faríamos a atualização ao nosso servidor – 

quer em termos de hardware, quer em ter-

mos de software – ou se optaríamos por 

outro tipo de solução, nomeadamente de 

serviços na Cloud”, explica Nuno Maia. 

 

Para a Gelcampo, o acesso móvel à infor-

mação é fundamental, uma vez que a em-

presa possui instalações em diversos pontos 

do país – nomeadamente nas zonas do Por-

to e de Aveiro – bem como em Espanha. 

“Além disso”, afirma Nuno Maia, “temos 

também de ter informação acessível quando 

estamos nas instalações dos nossos clien-

tes”. 

 

Relativamente às 15 caixas de email supor-

tadas no servidor local, a Gelcampo precisa-

va não apenas de mais espaço em cada uma 

delas – o que era mais uma razão para a 

necessidade de atualização do hardware – 

como também uma maior facilidade de sin-

cronizar a informação em dispositivos mó-

veis de vários fabricantes e com diferentes 

sistemas operativos. 

 

Uma consulta ao parceiro APR Sistemas In-

formáticos, empresa com larga experiência 

em soluções Cloud e com a qual a Gelcam-

po já tinha uma relação de confiança, aca-

bou por ditar a escolha de uma solução ba-

seada na plataforma Cloud  Microsoft Office 

365. 

 

“Comparámos os custos de uma atualização 

do nosso servidor face a uma solução 

Cloud”, explica Nuno Maia “e concluímos 

que seria necessário investirmos entre 4.000 

a 6.000 euros no total, entre licenças de 

software, hardware e storage, face a escas-

sas dezenas de euros mensais para obter-

mos a mesma funcionalidade na Cloud – 

mas ainda com benefícios suplementares.” 

 
Solução 

 

A solução criada pela APR para a Gelcampo 

consistiu exclusivamente na contratação do 

Exchange Online, tendo sido mantida a in-

tranet com Microsoft Sharepoint num servi-

dor local. A empresa aproveitou também a 

ocasião para substituir todos os smarpho-

nes por equipamentos com Windows Mobi-

le 6.5, entretanto atualizados para terminais 

com Windows Phone 7.5. 

 

Todo o processo de passagem do email do 

servidor local para a Cloud demorou apenas 

cerca de 24 horas, incluindo a migração da 

informação para os servidores da Microsoft.  

 

A APR implementou uma solução de “single 

sign-on” pelo que os utilizadores têm de se 

autenticar na rede da empresa apenas uma 

vez, ficando de imediato com acesso a to-

dos os recursos, quer locais, quer na Cloud. 

 

A funcionalidade do Exchange Online inclui, 

além das caixas de email com 25 GB cada 

uma, calendário e contactos partilhados. O 

acesso é feito a partir de qualquer dispositi-

vo, desde smartphone a qualquer computa-

dor com um browser, uma vez que é usado 

o Outlook Web Access, cuja interface é fa-

miliar para qualquer utilizador que já tenha 

usado o Microsoft Outlook. 

 

Benefícios  

 

Nuno Maia afirma que “do ponto de vista 

dos utilizadores, a adesão foi imediata, pois 

já estavam habituados a usar o Outlook.”  

 

“Com a nova solução têm mais funcionali-

dades, algumas não  antecipadas, como é o 

caso das regras de ausência que colocamos 

no servidor e que são imediatamente visua-

lizadas antes de enviarmos um email, evi-

tando uma comunicação que sabemos de 

antemão que não irá ser eficaz”, afirma. 

“Os backups também  

foram um aspeto que 

ponderámos antes de  

optar por esta solução; 

agora temos políticas de 

retenção implementadas 

na própria Cloud que nos 

resolvem o problema.” 

 
Nuno Maia,  

Director de Sistemas da Gelcampo 
 



   

  

 

 

 

E conclui salientando a simplificação ao ní-

vel da gestão de TI, que traz consigo uma 

redução indireta nos custos de manutenção 

e administração: “Os backups, por exemplo, 

também foram um aspeto que ponderámos 

antes de optar por esta solução; agora te-

mos políticas de retenção implementadas 

na própria Cloud que nos resolvem o pro-

blema.” 

 

 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 
 Microsoft Office 365 

— Exhange Online 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

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

viços 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.pt.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: www.microsoft.pt.   

 

Para conhecer outras referências de su-

cesso visite a página: 

www.microsoftpmes.com. 

 

Para mais informações sobre a Gelcampo 

visite o website do Grupo ITF em: 

http://www.ift.pt.  
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