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MAGIC BEANS

TRANSFORMAR  
OS NEGÓCIOS ATRAVÉS 

DA CLOUD
O NOVO PARADIGMA DA CLOUD É CADA VEZ MAIS INCONTORNÁVEL NOS DIAS DE HOJE

EXECUTIVE IT
ESPECIAL

principais pilares da nossa abor-
dagem. Tal como na plataforma 
cloud, o cliente paga apenas o que 
usa nos nossos serviços. Desde o 
primeiro momento de interacção 
com um cliente, tentamos perceber 
e passar alguma desta informação 
para que nos possa transmitir os 
seus objectivos da melhor forma. 
É essencial que o cliente entenda e 
reconheça o valor do que estamos 
a propor.

De que forma a Magic Beans pode 
ajudar em termos de automação 
de processos?
Em tudo o que fazemos, a auto-
mação é um aspecto fundamental, 

porque é a única forma de moni-
torizarmos todas as vertentes de 
uma plataforma cloud. É também 
assim que a nossa oferta se torna 
mais competitiva. A automação 
dos processos de monitorização 
e manutenção permite que dedi-
quemos mais tempo às vertentes 
diferenciadoras da inovação. 

A Magic Beans foi eleita Amazon 
Web Services Consulting Partner 
of the Year em Portugal em 2020. 
Qual o significado desta distinção?
Este prémio sublinha a relação 
de confiança e a aposta constante 
da Amazon Web Services (AWS )
na Magic Beans, o que muito nos 
honra. Ao recebermos mais este 
prémio, o nosso awareness a nível 
internacional aumentou exponen-
cialmente e, por consequência, 
as nossas competências são hoje 
reconhecidas e valorizadas em 
mercados altamente sofisticados 
e competitivos como Espanha, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda 
e França. Este é o início de um 
processo de internacionalização 
muito acelerado, em alinhamento 
estratégico com a AWS. 

ssumida como 100% Cloud 
Native, a Magic Beans foca-se 
em levar inovação às empresas 
que queiram transformar os seus 
negócios adoptando o novo para-
digma da cloud e transformando 
e modernizando as respectivas 
plataformas de suporte. Vítor 
Rodrigues, CEO e founder da 
empresa, revela que todos os 

profissionais da Magic Beans têm várias certifica-
ções e o objectivo de trabalhar conjuntamente com 
os clientes no desenho e na arquitectura de soluções 
ajustadas às necessidades, tirando partido da cloud.

Quais são as implicações e vantagens de mudar para 
a cloud? 
Para as organizações retirarem valor das novas pla-
taformas e poderem usufruir de todos os benefícios/
funcionalidades oferecidos pela cloud, é necessário 
compreenderem, adaptarem-se e transformarem 
vários processos. As vertentes mais importantes a ter 
em conta nestes processos são: modelos de negócio, 
pessoas, governance, plataforma de TI ajustada às 
necessidades do negócio, segurança, e modelo ope-
racional e de gestão.

A Magic Beans anuncia vários níveis de serviço. Como 
se caracterizam?
Procuramos sempre ajustar-nos às necessidades dos 
clientes. Flexibilidade, agilidade, e PayPerUse são os 
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