
 

É muitas vezes em tempos de adversidade que se criam grandes oportunidades, e 

é este o sentimento de muitas PME portuguesas que, com a diminuição do 

consumo interno, olham agora para os mercados externos como uma solução. E 

parece estar a resultar, com os últimos dados das exportações portuguesas a 

apresentar subidas significativas, muito em especial para mercados extra-

comunitários. 

No meio destes esforço de conquista de mercados exteriores, o desafio das TI ao 

serviço do negócio aumenta, espcialmente com a necessidade de desenvolver 

novas soluções que operem em geografias distintas.  

A Microsoft tem a resposta certa para as necessidades de internacionalização das 

PME através dos seus serviços  na Cloud, porque são soluções com:  

 Investimento inicial baixo:  No meio de um esforço de internacionalização as 

soluções cloud permitem utilizar ferramentas de trabalho essenciais à 

internacionalização, sem esforço de investimento inicial. 

 Pay and use as you go: a expansão do negócio implica muitas vezes a 

expansão das necessidades de TI e  com serviços na cloud pode pagar e 

usar à medida  que precisa. 

 Sem Barreiras Geográficas: Com produtos na cloud pode trabalhar em 

equipa e com clientes/fornecedores como se estivesse na mesma localização 

geográfica.  

 



Em Portugal já temos bons exemplos de empresas a a utilizar as soluções Cloud 

Microsoft na para expansão geográfica e aproveitamos para partilhar os casos da 

Babel e da Highscore, que adotaram o Office 365 e o Dynamics CRM online 

respectivamente, com grandes ganhos de redução de custos e aumento de 

produtividade. Veja em detalhe: 

 Caso Babel 

 Caso Highscore 

Esperemos que estes casos o inspirem, tanto na expansão do seu negócio, como 

na adoção de uma tecnologia que pode funcionar como um facilitador de 

crescimento geográfico. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Bruno Agostinho 

Diretor de Mercado PME e Canal de Distribuição 

Microsoft Portugal 

 

  

http://download.microsoft.com/download/6/9/0/690FEF25-CB6B-4053-8E9D-89E8B0B4CB11/CasodeEstudoBabel.pdf
http://download.microsoft.com/download/B/B/3/BB3B378A-688C-4669-932F-F060A3C78575/CaseStudyHighScore.pdf

