
Ambiente de Trabalho Moderno
Produtividade, conectividade, adoção e acessibilidade.



Desbloquear o poder da nuvem
Objetivo:



das empresas de melhor 

desempenho relataram que os 

programas de treinamento digital 

aumentaram o engajamento e o 

desempenho dos funcionários. 2

A força motriz de qualquer empresa são as pessoas.

Organizações com funcionários

altamente engajados tem

rentabilidade 21% maior. 4

Funcionários altamente 

engajados têm 12x menos 

probabilidade de  deixar a 

empresa do que aqueles

que não estão engajados.1

94%

dos funcionários dizem que 

ficariam na empresa por mais 

tempo se ela investisse em seu 

aprendizado e 

desenvolvimento. 3

86%



Seis elementos-chave para uma ótima
experiência do funcionário

Empoderamento

Crescimento

PropósitoFoco

Bem estar

Conexão



gaúcha com 

atendimento

nacional

soluções inteligentes 

que desbloqueiam o 

poder da nuvem

Microsoft

Uma empresa Com foco em

em processos de 

negócios e 

pessoas

Especialista



Consultoria
em inovação

TreinamentosDesenvolvimento
& Automação

Infraestrutura
de nuvem

O que fazemos



Especialistas
em Serviços e 
Licenciamento 
Microsoft

Parceiros que confiam em nossos serviços:



Seja mais ágil, produtivo e eficiente com a Microsoft 

através de sete módulos descontraídos, cheios de 

conteúdo e dicas essenciais.

01

Análise de Maturidade

Analisar o Ambiente
e Recomendações.

02

Módulo 
Administradores

Reforçar boas-práticas
para aumentar o resultado
e a segurança.

03

Módulo Iniciante

Aumentar a produtividade
e a organização de forma 
individual.

04

Módulo
Intermediário

Importância da comunicação,
do trabalho em equipe e de um 
projeto implantado de forma 
eficaz.

05

Módulo Avançado

Facilitar a colaboração no 
trabalho hibrido através de 
ferramentas fluidas.

06

Módulo
Arquiteto de Soluções

Desenvolver aplicações com 
automação de processos e pouco 
código, simplificando as operações.

A Jornada

07

Insights

Análise de insights
sobre os resultados
da jornada.



O primeiro passo da nossa jornada de adoção se inicia com

a avaliação de maturidade de uso do Microsoft 365,

ajudando a identificar os padrões de trabalho atuais e

onde os serviços do Microsoft 365 podem ser melhor

utilizados para a transformação digital destes processos.

Otimizado
(mais alto)500

Informal
(mais baixo)100

Consistente 300

Proativo 400

Gerenciado200

01. Análise
de Maturidade



O segundo módulo consiste em treinar e apoiar o time

técnico para a administração das soluções, priorizando

cenários, recursos disponíveis e estabelecendo metas de

negócios para medir o sucesso das operações com base

nesses recursos.

01

Preparação da Equipe

Apresentação do
diagnóstico realizado.

02

Workshops

• Conceituação
• Centros de Administração
• Segurança

03

Avaliação

Obter as percepções e 
conhecimento adquirido.

02. Módulo
Administradores



01

Preparação

Apresentar a 
importância do ATM.

02

Pesquisa

Pesquisa de conhecimento.

03

Conteúdo

Ferramentas e metodologias.

04

Workshop

• Comunicações
• Armazenamento
• Organização
• Busca inteligente

05

Avaliação

Obter as percepções e 
conhecimento adquirido.

06

Certificação

Reconhecimento pela 
participação e desempenho na 
módulo.

O módulo Iniciante compreende o entendimento geral

das principais ferramentas do Microsoft 365, com foco

no uso individual das soluções.

03. Módulo
Iniciante



O módulo Intermediário é onde reunimos todos os

aprendizados anteriores e os introduzimos de forma

orgânica a processos e ações cotidianas, priorizando a

efetividade do trabalho em equipe em meio a metodologias

e ferramentas de colaboração do Microsoft 365.

01

Conteúdo

Ferramentas e metodologias.

02

Workshop

A arte do trabalho em equipe.

03

Certificação

Obter as percepções e 
conhecimento adquirido.

04. Módulo
Intermediário



O módulo Avançado tem como foco o uso de aplicativos

dentro do Microsoft Teams que apoiam nas operações de

negócio e ajudam a realizar reuniões eficazes e a trabalhar

de forma criativa e profissional.

01

Conteúdo

Ferramentas e metodologias.

02

Workshop

Reuniões eficazes e 
aprendizado contínuo.

03

Certificação

Obter as percepções e 
conhecimento adquirido.

05. Módulo
Avançado



O módulo Arquiteto de Soluções envolve o esclarecimento e

treinamento dos usuários sobre o desenvolvimento de

soluções através do Power Platform, como aplicativos de

produtividade, automação de processos, chatbots para

comunicação e muito mais.

01

Conteúdo

Ferramentas e metodologias.

02

Workshop

Soluções eficientes e flexíveis.

03

Certificação

Obter as percepções e 
conhecimento adquirido.

06. Módulo
Arquiteto de Soluções



Na última etapa de nossa jornada reunimos os dados

coletados nos módulos anteriores, comparando-os com a

avaliação inicial, e a partir deles, levantamos insights sobre o

engajamento e desempenho da equipe na jornada.

07. Insights



P R E M I U M  

Análise do Microsoft 365

Recomendações

Administradores Microsoft 365

Adoção geral Microsoft 365

Arquiteto de soluções

Análise de uso

Análise de maturidade

Competências e boas práticas

Workshop: Conceituação

Workshop: Centros de Administração

Workshop: Segurança

Módulo Iniciante

Módulo Intermediário

Módulo Avançado

Gamificação

Administração de equipes

Apresentação das ferramentas

Processo de criação de aplicativos

Badges e certificados

ATM University

Mentoria
Horas disponíveis mensais (não-cumulativo)

Enquadramento
(Verificar quantidade de contas)

Segurança, conformidade e governança

Produtividade individual

Trabalho em equipe

Colaboração avançada

Power Platform

Até 20 De 21 a 50 De 51 a 100 De 100 a 200 Acima de 200

P1 P2 P3 P4 Consultar

3h 4h 5h 7h Consultar

S E R V I Ç O  F A S E  

Até 20 De 21 a 50 De 51 a 100 De 100 a 200 Acima de 200

P R E M I U M




