
  

 
 

 

 

 
Maior produtividade na Go Natural  

com Microsoft Office 365 e Exchange Online 

“[O Office 365] facilitou imenso a organização interna e  

promoveu um aumento da produtividade, uma vez que  

as equipas de apoio deixaram de estar constantemente  

ao telefone – agora faz-se tudo através de email, com a  

garantia de que as mensagens são recebidas.” 
 

Carla Machado, Directora Financeira da Go Natural 

 
Cliente: Go Natural 

País: Portugal 

Indústria: Restauração 

 

Perfil do Cliente 

A Go Natural é uma empresa Portuguesa criada em 

2004 com o intuito de revolucionar o mercado com 

uma oferta inovadora: refeições “rápidas” mas ao 

mesmo tempo saborosas e saudáveis. 

Situação do negócio 

O crescimento rápido da empresa levou a que as ne-

cessidades de comunicação se alterassem de forma 

substancial, nomeadamente na comunicação entre os 

restaurantes e a sede. 

 

Solução 

Office 365 - Exchange Online 

 

Benefícios 

 E-mail disponível em qualquer dispositivo 

 Maior produtividade dado não haver tanta  

necessidade de comunicações telefónicas 

 Backups na Cloud facilitam administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Go Natural é uma empresa Portuguesa criada em 2004 com o intuito 

de revolucionar o mercado com uma oferta inovadora: refeições com to-

do o sabor, saudáveis e de conveniência. A revolução está no facto de pe-

la primeira vez se conjugarem harmoniosamente conceitos até então an-

tagónicos – comida “rápida” mas ao mesmo tempo saborosa e saudável. 

 

Chefs e nutricionistas criaram receitas de inspiração mundial, baseadas 

em ingredientes originais, para promover uma alimentação saudável. O 

sucesso do conceito levou a que, menos de dez anos após o seu arranque 

a Go Natural tenha crescido rapidamente tendo hoje 221 colaboradores e 

um total de 29 lojas, todas detidas diretamente. 

 

Este crescimento rápido levou a que as necessidades de comunicação da 

empresa se alterassem de forma substancial. A solução encontrada recaiu 

sobre a plataforma Cloud Microsoft Office 365. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 
 

As lojas Go Natural, ao contrário do que su-

cede frequentemente com cadeias de res-

taurantes, são integralmente detidas pela 

empresa-mãe – ou seja, não existe qualquer 

regime de franchising. 

 

Na prática, como explica a diretora financei-

ra da Go Natural, Carla Machado, isto leva a 

que haja uma “necessidade constante de 

comunicação com cada uma das lojas, que 

era sobretudo feita de forma convencional, 

através de telefonemas.” 

 

A Go Natural possuía uma solução de email 

interna mas que Carla Machado reconhece 

que era pouco fiável e prática: “era no fundo 

uma solução doméstica, com caixas do nos-

so fornecedor de acesso à Internet”. A ges-

tão do email era também complicada: “ar-

quivávamos o email num servidor próprio, 

mas tivemos alguns problemas com uma 

certa instabilidade da infraestrutura e che-

gou a haver perda de informação.”  

 

Além disso, como se tratava de uma solução 

de email muito básica (acessos via POP3), 

havia problemas adicionais, como era o ca-

so do acesso através de diferentes dispositi-

vos: o primeiro que acedesse ao email, des-

carregava-o e depois ficava indisponível pa-

ra acesso a partir de outros equipamentos. 

 

Uma vez que todas as lojas Go Natural são 

detidas diretamente pela empresa, uma par-

te importante dos seus colaboradores são 

“supervisores que andam na rua, sempre de 

um lado para o outro, e que precisavam de 

ter acesso à informação.” As limitações da 

comunicação via email faziam com que “a 

maior parte da comunicação fosse realizada 

através do telefone, com um impacto nega-

tivo na produtividade.” 

 
Solução 

 

A empresa cedo chegou à conclusão de que 

“era preciso estruturar processos de comu-

nicação para aumentar a produtividade”, 

pelo que decidiram passar a usar email em 

toda a organização. 

 

Uma vez que procuravam uma solução com 

baixo investimento inicial e reduzido impac-

to interno nas necessidades de administra-

ção e gestão, a opção desde o início foi por 

uma solução na Cloud.  

 

“Começámos por ponderar usar uma solu-

ção da Google, que nos pareceu a mais 

económica, mas achámos que era pouco 

profissional, estávamos à mercê de nós pró-

prios… Não era esse o caminho a adotar, 

porque precisávamos de apoio local.” 

 

Carla Machado afirma que “nunca se che-

gou a colocar a questão de criar solução 

local, porque não temos dúvidas de que a 

nossa informação está mais segura na Cloud 

– aqui há riscos que não podemos prever, 

como roubo, incêndio, etc.” 

 

A solução encontrada, proposta pela Arqui-

consult, é baseada em Microsoft Office 365, 

nomeadamente Exchange Online. A imple-

mentação levou apenas cerca de uma se-

mana, sem nunca haver qualquer disrupção 

do serviço. 

 

Enquanto até aí só os colaboradores da 

empresa tinham email, e ainda assim com as 

limitações de ser uma solução POP3, com o 

Office 365 resolveram aumentar  o número 

de utilizadores com caixas de correio  e 

atribuir uma a cada um dos restaurantes. 

 

Benefícios  

 

A Go Natural implementou mais de meia 

centena de caixas de email, nomeadamente 

24 caixas para utilizadores individuais e uma 

para cada restaurante em modo quiosque, 

com acesso através de browser. 

 

Carla Machado afirma que o novo sistema 

“facilitou imenso a organização interna e 

promoveu um aumento da produtividade, 

uma vez que as equipas de apoio deixaram 

de estar constantemente ao telefone – ago-

ra faz-se tudo através de email, com a ga-

rantia de que as mensagens são recebidas.” 

 

“Agora é muito mais fácil 

gerir todo o email, bem 

como aceder-lhe a partir 

de qualquer lugar e com 

qualquer dispositivo;  além 

disso, sabemos sempre 

que a informação está se-

gura porque as mensa-

gens estão nos dispositi-

vos locais, mas estão tam-

bém na Cloud.”.” 

 
Carla Machado, Directora Financeira 

da Go Natural 
 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diretora financeira da Go Natural salienta 

além disso as vantagens das outras funcio-

nalidades suportadas pelo Exchange Online, 

como é o caso dos contactos e das agendas 

partilhadas, que “tornam muito mais fácil a 

marcação das reuniões, pois permitem-nos 

antecipadamente saber se as pessoas estão 

ocupadas ou não.” 

 

Esta responsável afirma também que “existe 

uma muito maior segurança na comunica-

ção” e recorda que “com o sistema que 

tínhamos anteriormente, as pessoas não 

arquivavam sequer o email – mantinham 

tudo na caixa de entrada porque era a me-

lhor forma de poderem aceder de qualquer 

lado.” 

 

Pelo contrário, “agora é muito mais fácil ge-

rir todo o email, bem como aceder-lhe a 

partir de qualquer lugar e com qualquer 

dispositivo; além disso, sabemos sempre 

que a informação está segura porque as 

mensagens estão nos dispositivos locais, 

mas estão também na Cloud.” 

 

 

 

 

 

 
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 Micro-

soft 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 Go Natural 

visite o website em: www.gonatural.pt.  
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