
Webinar de 30/06/2016

Colaboração com Microsoft Office 365



Expectativas sobre você:

• Participe

• Pergunte

• Argumente

• Envolva-se

• Divirta-se



Tânia R. Silvestre

� Diretora e Consultora da Silvestre Consultoria

� Coordenadora do Curso Superior em Gestão de RH da Fatep

� Professora Universitária

� Formada em Administração, MBA em Gestão de Pessoas e

Especialização em Gestão de Pessoas em Cooperativas

� Adora dar boas risadas, viajar e assistir desenhos



� Consultor de Processos

� Instrutor de treinamentos corporativos

� Professor Universitário

� Formado em Ciência da Computação, MBA em Gestão
de Marketing e Especializado em Gestão de Pessoas.

� Adora viajar, participar de churrascos e usar
tecnologias inovadoras.

Cláudio J. Silvestre



Nossa Empresa

� Desde 2001

� Cargos e Salários

� Gestão de Pessoas

� Treinamentos Corporativos

� Recrutamento Especializado

� Otimização de Processos 



� Como o Office 365 pode diminuir custos e aumentar a produtividade

� Colaboração e Mobilidade

� Ferramentas em nuvem e mobilidade

� O Office 365 como estilo de trabalho

� Colaboração com o Word, Excel e Powerpoint

� As ferramentas integradas do Office 365

� Reuniões Online, Mensagens Instantâneas e Presença Virtual

� Compartilhamento de documentos e sites da equipe

� Planos do Office 365

� Dicas para a implantação e adoção do ambiente Office 365

� Perguntas e respostas

Agenda de Hoje



� Menor investimento em hardware, instalações e suporte

� Menor custo de telefonia

� Diminuição de necessidade de salas de reunião

� Menores custos de locomoção, passagens e estadias

� Acesso instantâneo a informações corporativas

� Agilidade no atendimento a clientes e parceiros

� Colaboradores informados de forma rápida

� Acompanhamento de tarefas 

� Otimização dos processos 

Como o Office 365 pode diminuir Custos e Aumentar a Produtividade



Colaboração e Mobilidade

O Conceito de “ir trabalhar”, mudou. Hoje, as pessoas com as ferramentas certas, trabalham de onde estiverem.



Ferramentas em Nuvem e Mobilidade

Os servidores de dados e aplicativos ficam fora do escritório em datacenters especializados. Com custos reduzidos devido a escala de uso. 
Menor uso de espaço e sem necessidade de investimento em hardware especial e manutenções. Inclusive pode se usar o conceito BYOD, 

onde aplicável.

Oportunidades: Padronização dos aplicativos da empresa e facilidade de solução de problemas, com acesso ao suporte do fabricante dos 
softwares, na sua língua.



O que é Office 365?

O termo "Office 365" se refere aos planos de assinatura da Microsoft que 

incluem acesso aos aplicativos do Office, além de outros serviços de 

produtividade habilitados pela Internet (serviços de nuvem). O Office 365 

inclui planos para uso doméstico ou empresas.

Os planos do Office 365 para empresas incluem serviços como webconferência

do Skype for Business e email hospedado no Exchange Online para empresas, 

além de armazenamento online adicional com o OneDrive for Business.

Neste evento falaremos do Office 365 Business Premium 



O Office 365 Como Novo Estilo de Trabalho



Colaboração com o Word, Excel e Powerpoint



Ferramentas Integradas do Office 365

Colaboração e Armazenamento

Produtividade

Novidades:

• Delve
• Yammer
• Sway
• Onenote
• Sharepoint

Contatos e Compromissos



Reuniões Online, Mensagens Instantâneas e Presença Virtual

• Integração com o Outlook
• Mensagens instantâneas em grupo e individuais
• Áudio e vídeo conferências
• Reuniões agendadas
• Reuniões improvisadas (ad hoc)
• Possibilidade de conexão com sistema de telefonia
• Integração com salas de telepresença
• Fabricantes de telecom oferecem equipamentos especiais



Compartilhamento de Documentos e Sites da Equipe

• Documentos individuais e compartilhados (Onedrive)
• Noticias da equipe
• Documentos da equipe
• Bloco de notas da equipe (Onenote da equipe)
• Criação de sites específicos para grupos e projetos.
• Colaboração online



Produtividade com dispositivos móveis e Office 365

� Emails enviados e recebidos sempre disponíveis
(Exchange garante esta funcionalidade)

� Calendário sempre disponível e sincronizado

� Facilidade em encontrar documentos e mostrar a
interessados, não importa onde estiver e em qual
horário. O Onedrive acessa inclusive o site de equipes.

� Edição rápida de documentos

� Participar de reuniões mesmo estando fora da
empresa

� Apps sempre atualizados nos dispositivos iOS, Android
e Windows



Planos do Office 365

Pequenas empresas Médias e Grandes Empresas 

É possível combinar planos para a mesma empresa



Dicas para a Implantação e Adoção

� Usar a oferta de 30 dias gratuitos
para começar a se familiarizar com
a ferramenta

� Ter um domínio alternativo (ao
migrar os e-mails, você pode ter
que migrar todos da empresa)

� Perceber que não é apenas mais um
conjunto de softwares, mas uma
nova forma de trabalhar

� Chamar usuários do Office 365 para
conversar sobre prós e contras
notados

� Assistir a treinamentos das
ferramentas

� Ter apoio externo para apresentar o
conceito e a ferramenta aos
usuários chave

� Criar uma estratégia de
compartilhamento de documentos
e colaboração

� Garantir internet com largura de
banda compatível com a nova
forma de trabalhar

� Ter consciência que haverão
desafios e resistências iniciais até
todos perceberem os benefícios

� Incentivar todos a usarem as
ferramentas. Não há colaboração
sem a equipe.



Perguntas e Respostas



Próximo Webinar

Feedback




