
 
 
Windows Phone “Mango”: preparado 
para os nego cios 

O Windows Phone 7.5, nome de código “Mango”, é o mais recente sistema 

operativo móvel da Microsoft, que corre em equipamentos de vários fabricantes 

como a HTC com o Titan e o Radar,a Nokia com o Lumia 800 e 710, a Samsung 

com o Omnia W,  a ZTE com o Tânia, entre outros.  

Esta nova versão conta com 500 novas funcionalidades, novos serviços e 

software completamente em Português. 

Além disto, é o sistema operativo móvel que melhor se integra com toda a oferta 

de serviços e soluções empresariais da Microsoft baseadas na nuvem, tais como 

o Bing, SkyDrive, e o Office 365, e o único com Xbox Live e Office. 

 

No que diz respeito à produtividade, esta nova iteração introduz um conjunto de 

novidades que pretendem aumentar a produtividade e facilitar o acesso à 

informação quando fora do escritório.  

Entre elas existe agora a possibilidade de agrupar várias contas de correio 

electrónico na mesma vista, agrupar os e-mails recebidos por assunto, ou 

pesquisar emails no servidor de modo a ter sempre acesso a todo o email, 

mesmo emails protegidos por IRM (Information Rights Management) que não 

podem por exemplo ser reencaminhados, ajudando a proteger assim a 



informação confidencial ou propriedade intelectual constante neste tipo de 

comunicações.  

A sincronização das tarefas com o Exchange, também foi implementada e 

integrada no calendário onde são apresentadas, sendo inclusivamente criados 

lembretes que informam da conclusão prevista das mesmas. 

Foram ainda incluídas duas funções muito úteis no centro dos contactos (o qual 

integra já as principais redes sociais). A primeira, ao nível das fichas de contacto, 

permite aceder a um histórico de todas as comunicações realizadas com a 

pessoa identificando o tipo de comunicação utilizado: emails, SMS’s, chamadas, e 

até conversas no Facebook chat e Messenger.  A outra, permite criar grupos com 

vários contactos para enviar a todos os contactos desse grupo e-mails, SMS’s ou 

conversar em grupo. 

O suporte para multi-tasking veio trazer a possibilidade de alternar rapidamente 

entre aplicações, bastando para tal tocar prolongadamente no botão “Back”, 

para que sejam mostradas todas as aplicações abertas, e ao tocar na aplicação 

desejada a mesma é reactivada, permitindo assim ao utilizador continuar o seu 

trabalho. Esta situação é muito útil por exemplo para copiar um texto numa 

página de internet e colar rapidamente num e-mail ou documento do Office. 

 



O Office Mobile é uma das peças fundamentais da produtividade no Windows 

Phone, permitindo a edição e visualização de documentos Office (Word, 

OneNote, Excel e PowerPoint) e criação de documentos de Word, Excel e 

OneNote no próprio telefone. Mais, a sua integração com o Office 365 é única, 

dado que basta configurar uma conta do dito serviço para que seja de imediato 

dado acesso no Centro do Office aos portais de colaboração do Office 365 ou do 

SharePoint, permitindo aceder aos documentos da empresa com um mínimo de 

esforço, e minimizando a duplicação quer no telefone quer no computador. 

De modo a facilitar a comunicação com colegas ou clientes e a gestão de 

presença, foi lançando recentemente o Lync 2010 Mobile, uma aplicação 

gratuita que se integra com o Office 365 ou com o Lync Server, e que permite 

conversar com os colegas, saber o seu estado de disponibilidade, aceder a 

conferências com apenas um toque e ainda estar contactável sempre através de 

um único número. 

 

Mas a segurança não foi descurada, sendo que foram expandidas as políticas de 

segurança do Exchange Activesync de modo a dar suporte para palavras passe 

complexas (incluindo passwords alfanuméricas), suporte para IRM não só nos 

emails, mas também ao nível de documentos Office, e ainda a possibilidade de 

se permitir que os equipamentos se possam ligar a redes com SSID oculto. 



A página windowsphone.com oferece ainda um conjunto de ferramentas de 

segurança e gestão do telefone, que vão além do já conhecido Remote Data 

Wipe, que apaga toda a informação constante no telefone, e que pode ser 

iniciado a partir do Outlook Web Access em qualquer PC com internet. 

Assim, basta aceder o referido site com a mesma conta de email do Hotmail que 

foi configurada no telefone, e será possível localiza-lo num mapa, bloquear o 

telefone enviando ao mesmo tempo uma mensagem personalizada que é 

mostrada no ecrã sempre que se liga o equipamento, ou ainda pô-lo a tocar no 

volume de som mais elevado, mesmo que este esteja sem som, para ser mais 

fácil de localizar dentro de casa ou no escritório. 

Para quem ligar o Windows Phone a soluções de negócio existentes na empresa 

com soluções CRM, ERP, BI, ou mesmo soluções verticais, já existem no mercado 

diversas empresas a desenvolver aplicações que se integram com soluções de 

negócio o Microsoft Dynamics CRM e outra.É o caso do Resco MobileCRM ou o 

2imaze, sendo que este último se integra com soluções SAP CRM. O Resco 

MobileERP integra-se com servidores Dynamics ERP, e existem ainda soluções de 

Business inteligence como o PushBI que permite tratar informação de métricas 

provenientes de várias fontes (SQL, Excel ou SharePoint) e apresenta uma série 

de gráficos e dashboards de leitura fácil. 

Já são muito os clientes que mundialmente adoptaram o Windows Phone como 

ferramenta de produtividade, entre eles casos como o da Fujistu, Energizer ou 

Herbalife são os mais conhecidos, mas podem ser consultados mais estudos de 

casos de negócio, inclusivamente de soluções verticais no nosso site de Case 

Studies:  

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Advanced_Search.aspx 
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