
 

Porquê Microsoft nas soluções de produtividade 

O que quero dizer quando utilizo a expressão “soluções de produtividade”? 

Neste contexto, “soluções de produtividade” é utilizado para referir todas as ofertas 

que ajudem as organizações melhorar a sua colaboração empresarial.  

Nestes dias tão especiais que estamos a viver, a nossa indústria (IT) tem uma 

responsabilidade acrescida pois, muito é esperado da parte do IT, o IT está na 

frente das indústrias que conseguem ajudar o país a caminhar em direção à 

excelência. Deveremos ser os trusted advisor dos nossos clientes no sentido de os 

ajudar a modernizar os seus processos de trabalho, no sentido de os ajudar a fazer 

mais com menos, de terem condições de competir não apenas com os nossos mas, 

acima de tudo de estarem aptos para competir com um mercado cada vez mais 

globalizado. Daí que é tão importante a escolha certa das soluções de 

produtividade. Como sabemos, não mais há oportunidade de falhar e seguir em 

frente, não, o mercado está muito impiedoso e falhar, nem que seja a primeira vez 

é sinónimo muitas vezes de estar fora de jogo. 

Assim sendo, porquê a Microsoft nas soluções de produtividade? 

Sem dúvida que o fato de apenas a Microsoft ter tantos anos de experiência nesta 

área, é um bom começo, mas assim como no mercado financeiro que nos diz que 

desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros, é também 

importante relembrar onde é que a Microsoft está neste momento e melhor ainda 

onde se posiciona estar no futuro. 

E olhando para qualquer um destes pontos temporais, passado, presente e futuro, 

á uma constante ver que a Microsoft está na liderança na criação tecnologias que 

ajudam as pessoas e organizações a serem mais produtivas, a atingir mais 

rapidamente o seu potencial, no fundo a fazer parte do futuro. 



Quem oferece a melhor experiência de produtividade, seja ela através do PC, do 

telefone ou do browser? É impressionante o potencial do Office 365 para facilitar a 

comunicação e colaboração entre todos e isso conjugado com o potencial nativo 

da oferta do Office 2010, sem dúvida que permite qualquer organização estar mais 

preparada para o futuro. 

E quem permite a maior escolha e flexibilidade? Não temos um único modelo de 

oferta nesta área, pois assim como existem pessoas de diferentes tamanhos e por 

isso devem existir diferentes números de roupa, assim faz todo o sentido haver 

escolha e flexibilidade nas ofertas de soluções de produtividade.  

E finalmente, quem, além dos pontos anteriores, tem também as soluções de classe 

empresarial?  

 É importante recordar que as soluções de produtividade da Microsoft são um 

muito bom ponto de partida para os nossos parceiros assentarem as suas ofertas e 

assim reforçar as soluções de classe empresarial, alinhadas a múltiplos verticais da 

nossa economia. 

Mas, apesar de termos consciência do que foi dito atrás, por vezes pode surgir a 

dúvida pois começam a aparecer como alternativas outras soluções de 

“produtividade”.  

De seguida irei apresentar alguns fatos referentes a uma dessas entidades, a 

Google. 

E porque não Google nas soluções de produtividade? Sim, porque não? Tendo em 

conta que a expressão “ Aplicações de web que aumentam a produtividade” é uma 

expressão que a Google utiliza na sua página web para se referir á sua oferta 

Google Apps, até que ponto fará sentido os nossos clientes considerarem esta 

oferta? 

Quais são os principais argumentos de venda da Google para esta área? 

São 3: 

1. Simplicidade: Google Apps é muito fácil de utilizar, fácil de comprar, fácil de 

administrar, no fundo, é uma oferta que se pode considerar como 

suficientemente boa. 



2. Baixo Custo: Os custos de aquisição são baixos ou nulos, não há necessidade 

de investir em hardware e os custos de TI ou suporte são limitados. 

3. Inovação: Pois o modelo SaaS (Software com um Serviço) é O modelo 

inovador, a colaboração do futuro onde novos recursos e as atualizações 

são frequentes. 

Sem dúvida que estes 3 argumentos são muito apelativos, mas como ajudar o 

nosso cliente se questionado a este respeito? 

Primeiro, deveremos mostrar até que ponto ao suficientemente bom é realmente 

bom. Julgo que ninguém tem a mais pequena dúvida que comparando por 

exemplo o Microsoft Word com o Google Docs, há muitos recursos que não estão 

presentes no Google Docs e que obviamente se encontram presentes no Word, a 

falta de um recurso pode não ser algo crítico, mas a ausência de muitos recursos 

pode limitar a criatividade do utilizador e isso não é nada positivo. Neste caso em 

específico, poderemos ver que a experiencia do utilizador do Word não se 

encontra no Google Docs, poderemos com mais justiça comparar Google Docs ao 

Wordpad e não ao Word propriamente dito.  

Comparando outros elementos do Office como é o caso do Powerpoint com o 

Google Presentations, verificamos que enquanto o Powerpoint ajuda à criatividade, 

Google Presentations limita a capacidade de comunicação dos utilizadores. 

Comparando o Excel com o Google Spreadsheets, vimos que enquanto o Excel é a 

ferramenta líder em análise de dados, Google Spreadsheets carece de recursos 

básicos e depende de adicionais que custam dinheiro. 

A falta de uma característica pode não ser algo de crítico, mas a ausência de 

múltiplas características limita a criatividade das pessoas e obviamente a 

capacidade das organizações serem competitivas.  

Para último deixei uma área que eu prezo em especial que é a área da fidelidade 

dos ficheiros. 

Ter uma ferramenta que não respeita a fidelidade dos ficheiros, é para mim e julgo 

que para todos a antítese da produtividade. 

Como é que Google Apps se comporta nesta parte? 



Convido-o a ver um pequeno vídeo que poderá partilhar como o seu cliente se 

alguma vez o questionar: Porque não Google Apps? 

http://sdrv.ms/LFnnZE  

Na próxima edição, iremos dar continuidade a este tema, por ver até que ponto 

Open Office é ou não uma solução a ter em conta, especialmente porque esta 

oferta até é gratuita. 
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