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Acelerar a Adoção 
do #RemoteWork

Future of Work



Porquê a adoção do Microsoft Teams?

• O Microsoft Teams é para todos os trabalhadores, do CEO às equipas de front-office

• Permite reuniões com recursos a vídeo, notas e partilha de conteúdos

• Integração profunda com processos e aplicações de negócio

• Experiências com Inteligência Artificial (IA) fornecidas pelo Microsoft Graph

• Gama de dispositivos certificados para todos os tamanhos, espaço e estilo de trabalho

• Disponível em 53 idiomas, 181 mercados com dados armazenados na região



Objetivos do Programa
Adoção: Microsoft Teams

Colaboração num hub para chat, 
reuniões, chamadas e partilha de 
conteúdo com Microsoft Teams

Customização, extensão e 
construção com o PowerApps

Produtividade contínua em 
qualquer lugar desbloqueando o 

poder da Inteligência Artificial 
através do Ideas e Stream

Integração de aplicações de 
negócios com o 

Microsoft Teams

Automatização dos processos 
com o Forms e Power Automate

Gestão do trabalho entre 
pessoas, equipas e organizações 
com o To-Do, Planner e Teams

Acelerar a adoção das melhores práticas para comunicações e colaboração usando as ferramentas do Office 365



Adoção: Microsoft Teams

Para Quem?

Vendas
Gestão, preparação e planificação de 

atividades de vendas numa única ferramenta.

Criação e entrega de propostas com inputs de 
diferentes stakeholders. 

Engenharia
Transição rápida entre idealização, 

desenvolvimento e implementação.

Integração com as ferramentas de 
trabalho.

Gestão de Projeto
Gestão dos projetos, pessoas, 

ferramentas, budgets, análises de 
resultados.

Marketing
Realização de campanhas de 

marketing e atividades go-to-market
com intervenientes em vários grupos, 

externos ou/e internos.

IT
Planificação, execução e controlo de 

todas as fases do deployment, 
adoption e rollout. 

Práticas recomendadas e guias para 
rollout e administração no Teams.

Recursos Humanos
Gestão do processo de 

recrutamento, formação e 
avaliações entre departamentos



Adoption Roadmap

Adoption Catalog
Workshops e programas para acelerar a adoção das melhores práticas de colaboração 

no dia-a-dia empresarial.

Adoption Design
Workshops e programas de formação personalizados às necessidades especificas da 

organização e dos utilizadores, impulsionando a adoção das melhores práticas de 
colaboração empresarial.



Adoption Roadmap

Adoption Catalog

Expert
Workshop

Workshop para a adoção das melhores
práticas de colaboração do Microsoft 

Teams e Office 365 (OneDrive; Planner, 
Groups, Outlook).

Service 
Administration

Workshop direcionado para IT com foco 
em boas práticas na administração e na 

definição de politicas e segurança no 
Microsoft 365.

Executive 
Coaching Program

Programa especializado para Executivos 
e Managers na adoção de novas 

práticas de colaboração e gestão de 
equipas com Microsoft Teams.

Master
Workshop

Workshop avançado para otimização e 
expansão das ferramentas de Office 365, 
Microsoft Power Automate e PowerApps, 

integrado com o Microsoft Teams.

Workshops e programas para acelerar a adoção das melhores práticas de 
colaboração no dia-a-dia empresarial



Adoption Roadmap

Adoption Design

Criação de abordagem personalizada, orientada às necessidades especificas da organização e dos 
utilizadores baseada em metodologias de Adoption e Change Management, suportando os utilizadores 

em toda a fase do processo.

Assessment

Determinar objetivos e 
key sponsors.

Design

Definir a estratégia de 
Change Management para 

alcançar os resultados 
definidos.

Plan & Execute

Criar e executar o plano de 
Adoption, comunicação e 

envolvimento com os
utilizadores.

Impact Assessment

Avalie o impacto em relação às 
metas e destaque as 

oportunidades on-going.



História de cliente: Super Bock Group
Adoption Roadmap

Estamos convencidos de que, uma estratégia 
de formação transversal e continuada no Super
Bock Group é chave para a concretização da 
ambição de elevação da maturidade digital das 
suas Pessoas.

André Miranda, IT Architect e Project Manager 
do Super Bock Group.

“

”

A necessidade de mobilidade, de comunicação entre equipas com dispersão 
geográfica e a diversidade geracional, mais orientadas às novas ferramentas digitais, 
obrigou o Super Bock Group a definir e adotar novas práticas e ferramentas 
internas.

A solução adotada promove o trabalho colaborativo e a 
partilha de informações, melhorando processos, aumentando 
a capacidade de comunicação entre equipas e departamentos



Ferramentas
Adoção: Microsoft Teams



Este documento é propriedade da Bizdirect, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem autorização prévia.

Transformamos tecnologia em valor 
de negócio para os Clientes
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