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Microsoft Office 2010 reduz custos  

e melhora eficiência na Dynargie 

  
 

 

 
 

Sumário 
País: Portugal 

Industria: Formação 

Perfil do Cliente 

A Dynargie é uma empresa especialista em 

atitudes e comportamentos fundada na Suiça 

em 1982 por Philippe Graff e Gilbert Serfaty. 

Em Portugal desde 1987, tem tido um 

crescimento sustentado, impulsionado pela sua 

equipa, assim como pelo desenvolvimento e 

actualização constantes do seu portfolio e 

serviços e apoiado na confiança dos clientes.  

Situação do Negócio 

Todos os colaboradores da empresa são 

utilizadores de Microsoft Office. A empresa tem 

realizado regularmente a actualização para as 

versões mais recentes do software. 

Solução 

Implementação do Microsoft Office 2010 como 

actualização da versão 2007.   

Benefícios 

 Melhoria na eficiência do trabalho, quer em 

poupança de tempo e custos, quer em 

melhoria nos resultados 

 Grandes melhorias na ferramenta 

PowerPoint, que é das mais usadas pela 

empresa 

 Utilização da funcionalidade Outlook Anywere 

com o Outlook 2010 e Microsoft Exchange 

Server 

 Projecção de imagem de modernidade 

através da utilização das mais recentes 

tecnologias Microsoft 

 

  
―Este investimento traduziu-se numa melhoria clara 

da eficácia do trabalho – há uma melhor relação 

entre o tempo gasto, os resultados obtidos e os 

custos; o que fazemos agora é mais rapidamente e 

com maior qualidade‖. — Ângela Marçal, Managing Partner da Dynargie 

   

A Dynargie é uma empresa especialista em atitudes e 

comportamentos fundada na Suiça em 1982 por Philippe Graff e 

Gilbert Serfaty.  

Em Portugal desde 1987, tem tido um crescimento sustentado, 

impulsionado pela sua equipa, assim como pelo desenvolvimento 

e actualização constantes do seu portfolio e serviços e apoiado na 

confiança dos clientes.  

Em 2007, recebeu o 1º Prémio Mind Leaders Awards – Human 

Resources Suppliers. Foi também reconhecida pelo IAPMEI como 

PME Líder. A Dynargie Portugal é também reconhecida pelo QFor, 

que certifica a qualidade das organizações de formação e 

consultoria, ao nível europeu. Em Portugal, é uma empresa 

acreditada pela DGERT. Em Março de 2008 foi eleita a terceira 

melhor empresa para trabalhar em Portugal pelo Great Place to 

Work Institute.  

 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situação 
 

Todos os colaboradores da Dynargie são 

utilizadores de longa data do pacote de 

produtividade Microsoft Office. Ângela 

Marçal, Managing Partner da Dynargie, 

explica que praticamente todas as aplicações 

que fazem parte do Office são usadas de 

alguma forma na organização, com especial 

ênfase no PowerPoint, que é um dos 

programas mais usados.  

 

A par do PowerPoint, também o Excel e o 

Outlook são das aplicações mais usadas 

pelos cerca de 30 colaboradores da empresa 

em Portugal, quer na sede da empresa, quer 

quando se deslocam e até mesmo quando é 

necessário fazer apresentações aos clientes. 

 

―O Office 2010 é uma ferramenta essencial 

para nós. Possui todas as funcionalidades 

para o que é o nosso trabalho no dia-a-dia‖, 

explica esta responsável. ―Praticamente tudo 

o que fazemos aqui é feito no Office – só o 

tratamento de imagem mais complexo é feito 

numa aplicação separada mas, mesmo 

assim, muito do que necessitamos é feito no 

próprio PowerPoint‖. 

 

Ângela Marçal acrescenta que ―é muito 

importante trabalharmos sempre com as 

versões mais recentes do Office não apenas 

em termos de produtividade e facilidade de 

utilização, mas também pelo que significa na 

imagem que projectamos para o exterior, que 

pretendemos que seja de modernidade‖. 

 

Quando surgiu a versão 2007 do Microsoft 

Office, a Dynargie realizou a actualização das 

suas licenças e, com o Office 2010, o mesmo 

foi feito para a totalidade dos cerca de 30 

postos de trabalho da empresa, na sua 

maioria computadores portáteis. 

 

Solução 
Ângela Gago, consultora da Dynargie, refere 

que a passagem do Office 2007 para o Office 

2010 foi feita com toda a naturalidade pelos 

utilizadores da empresa, até porque a 

mudança mais radical – com a introdução da 

nova interface baseada num friso, em vez 

dos tradicionais menus – se deu entre o 

Office 2003 e o Office 2007. 

 

―Usámos o Office 2003 durante muito tempo 

e só recentemente fizemos a actualização 

para o Office 2007‖, explica. ―Acabámos por 

usar o Office 2007 praticamente só durante 

um ano e passámos logo para o Office 2010 

quando este foi disponibilizado‖. 

 

Ângela Marçal reconhece que houve alguma 

resistência inicial quando a Dynargie realizou 

a actualização do Office 2003 para o Office 

2007, sobretudo por parte dos utilizadores 

que estavam mais habituados a trabalhar 

com algumas ferramentas, designadamente 

o Excel e o PowerPoint. 

 

Agora, com a passagem do Office 2007 para 

o Office 2010, ―os comentários são muito 

mais positivos: enquanto antes a 

preocupação dos utilizadores era saber onde 

estavam os comandos que normalmente 

usavam, com o Office 2010 o que as pessoas 

pretendem é saber o que é que há de novo e 

o que se pode fazer além daquilo que já era 

possível‖, refere Ângela Gago. 

 

A facilidade de utilização é algo muito 

importante porque ―a Dynargie é uma 

empresa de formação e consultoria em 

formação em que as pessoas são pouco 

‗tecnológicas‘ – a maioria veio sobretudo de 

áreas sociais e humanas – e o software que 

usam é sobretudo uma ferramenta de 

trabalho‖, diz por seu lado Ângela Marçal. ―É 

tudo muito na óptica do utilizador mas, em 

termos de Office, somos power users e talvez 

por isso foi muito mais sentida a transição 

entre o Offcice 2003 e o Office 2007.‖ 

 

 

“O Office 2010 é uma 

ferramenta essencial para 

nós. Possui todas as 

funcionalidades para o que é 

o nosso trabalho no dia-a-dia. 

Praticamente tudo o que 

fazemos aqui é feito no Office 

– só o tratamento de imagem 

mais complexo é feito numa 

aplicação separada mas, 

mesmo assim, muito do que 

necessitamos é feito no 

próprio PowerPoint”. 

 
— Ângela Marçal, Managing Partner da Dynargie  
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Benefícios 
 

Ângela Marçal diz que ―este é o tipo de 

investimento que faz todo o sentido: 

precisamos de estar sempre actualizados 

perante o cliente, pois faz parte da nossa 

imagem de marca‖. Outro aspecto tem a ver 

com a eficiência: ―este investimento traduziu-

se numa melhoria clara da eficácia do 

trabalho – há uma melhor relação entre o 

tempo gasto, os resultados obtidos e os 

custos; o que fazemos com o Office 2010 

fazemos agora mais rapidamente e com 

maior qualidade‖. 

 

E dá exemplos concretos, como é o caso do 

trabalho com o PowerPoint que, ainda mais 

do que o Excel ou o Outlook, é a ferramenta 

mais popular entre os colaboradores da 

empresa. ―Para quem vai pegar no programa 

pela primeira vez, é muito mais fácil com o 

Office 2010, mas mesmo para quem já é um 

utilizador da aplicação, agora há coisas que 

são muito mais fáceis – é o caso do 

tratamento das imagens, da criação de 

fundos, das transparências, alinhamento das 

caixas, criação de fluxogramas… É tudo feito 

praticamente só com um clique, enquanto 

antes demorava mais tempo ou até tínhamos 

que fazer num programa à parte e depois 

importar‖.  

  

Uma vez que o PowerPoint é usado para 

apresentações típicas mas também para 

realizar relatórios e propostas para os 

clientes, todo o ganho de produtividade aqui 

é um ganho significativo em termos do 

trabalho global. Conclui Ângela Marçal: 

―agora é mais fácil e mais rápido obter bons 

resultados: muitas coisas para que dantes 

era preciso usar um programa de edição de 

imagem é agora feito directamente no 

PowerPoint‖. Além disso, refere, ―tudo é 

também muito mais rápido e os resultados 

saem melhor e mais depressa‖. 

Outra aplicação que está muito diferente e 

mais funcional no Office 2010 é o Outlook, 

que na Dynaragie é não apenas usado na 

sua vertente de gestão de e-mail mas 

também como front-end do CRM Microsoft 

Dynamics, recentemente implementado na 

organização. 

 

―Como trabalhamos muito em equipa‖, 

explica Ângela Marçal, ―é muito importante 

termos interligação com o CRM porque isso 

permite que estejamos a introduzir dados 

apenas uma vez, que serão de imediato 

replicados nas bases de dados de contactos, 

histórico do cliente, etc.‖ E acrescenta que ―a 

possibilidade de ter a agenda e os contactos 

ligados em rede foi muito grande em termos 

de ganho de produtividade e de eficácia‖. Por 

outro lado, ―podemos enviar e-mails e 

ficheiros para os clientes a partir do CRM que 

eles ficam registados no Outlook‖. 

 

Outro aspecto importante no Outlook 2010 é 

a forma é agora gerado o código HTML. A 

Dynargie envia newsletters para os clientes a 

partir do Outlook usando um modelo 

(template em HTML) e ―notamos que há 

agora um controlo muito maior sobre o 

aspecto final das newsletters‖, refere Ângela 

Marçal. ―Há maior consistência na forma 

como a newsletters chegam aos 

destinatários, independentemente do facto 

de eles também usarem o Outlook ou 

qualquer outro cliente de e-mail, incluindo 

diferentes contas de webmail‖. 

 

Aliás, ―continuamos a usar o mesmo 

template que usávamos‖, explica Ângela 

Marçal, ―os resultados é que são mais 

consistentes‖. Outra diferença com impacto 

na produtividade é que agora o template é 

editado directamente no próprio Outlook 

quando antes era preciso fazê-lo através de 

uma ferramenta externa e depois importar o 

ficheiro. 

 

“Para quem vai pegar no 

programa pela primeira vez, 

é muito mais fácil (…) No 

caso do tratamento das 

imagens, da criação de 

fundos, das transparências, 

alinhamento das caixas, 

criação de fluxogramas [no 

PowerPoint], agora é tudo 

feito praticamente só com 

um clique, enquanto antes 

demorava mais tempo ou 

até tínhamos que fazer num 

programa à parte.” 

— Ângela Marçal, Managing Partner da Dynargie  



 

 

 

 

Outra vantagem do Outlook 2010 é a sua 

interligação com o Microsoft Exchange Server 

2007 e a funcionalidade Outlook Anywere, 

que é agora mais fácil de implementar. ―As 

pessoas ligam-se, com o seu username e 

password, e estão na sua conta como se 

estivessem no local de trabalho sem ser 

necessário configurar nada de complicado‖, 

refere Ângela Gago. ―É algo que ajuda muito 

– porque estar em casa ou num cliente é 

igual, é como se estivéssemos a aceder a 

partir do escritório‖.  

 

No caso do Excel, em que houve utilizadores 

a resistir na actualização do Office 2003 para 

o Office 2007, foi também notada diferenças 

substanciais na nova versão, com uma maior 

facilidade de utilização ao nível da criação e 

edição de gráficos, fórmulas, formatações 

condicionais, etc. 

 

Ângela Gago refere que ―internamente, as 

pessoas ficam muito satisfeitas por trabalhar 

com estas novas ferramentas‖. E dá o 

exemplo de que, ―por vezes encontramos 

pessoas que saíram da empresa e estão a 

trabalhar noutros sítios e que se queixam da 

dificuldade que é de passar de uma 

ferramenta como o Office 2010 para 

voltarem a usar versões mais antigas que 

ainda se usam nas empresas onde agora se 

encontram‖. 

 

Desde que usa o Office 2007 que a Dynargie 

está também a usar os novos formatos de 

ficheiro ISO. ―Internamente‖, explica Ângela 

Marçal, ―desde sempre começámos a usar os 

novos formatos mas notávamos que, no 

início, muitos clientes não conseguiam abrir 

os ficheiros – mas isso é uma coisa que hoje 

já acontece raramente e, quando acontece, 

indicamos o site da Microsoft de onde é 

possível fazer o download gratuito da 

actualização que permite abrir os 

documentos.‖ 

 
 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, 

serviços e soluções para ajudar as pessoas 

e empresas a alcançarem todo o seu 

potencial 

 

Para mais informações 
 

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.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: www.microsoft.com/portugal.  

 

Para conhecer outras referências de 

sucesso visite a página: 

www.microsoft.com/portugal/business/ 

grandesempresas.   

 

Para mais informações sobre os produtos 

e serviços da Dynargie  visite o Web site 

em: www.dynargie.pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Software e Serviços 
 
 Microsoft Office 2010 

 Microsoft Exchange Server 

 Microsoft Dynamics CRM 
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