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É tempo de Teams 
O hub da Microsoft para colaboração inteligente pode ajudar a oferecer uma grande 
experiência de espaço de trabalho – se o utilizar corretamente
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É tempo de Teams

Uma experiência transformada de workplace 
promete maior criatividade, capacidade de resposta, 
rentabilidade e crescimento. A Microsoft introduziu 
um facilitador chave dessa experiência com o 
Microsoft Teams, provavelmente o componente mais 
revolucionário da Microsoft 365.

O Teams é um sistema amplo e em expansão 
contínua para reformular processos e serviços 
comerciais, e a verdadeira natureza da tua 
organização. Podes retirar um valor enorme do 
Teams – se o utilizares da melhor forma. Isso inclui 
determinar qual a melhor altura para a adoção e que 
funcionalidades adotar primeiro; como equilibrar 
tecnologia e gestão da mudança, e o que esperar do 
ecossistema parceiro.
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A experiência de workplace é 
uma nova abordagem que ajuda 
toda a organização a criar valor 
sustentável.

A experiência de espaço de trabalho baseia-se em 
três pilares – plataformas modernizadas, cultura e 
experiência dos colaboradores reinventada e operações 
otimizadas – o que reflete o futuro emergente do 
trabalho, oferecendo criatividade, capacidade de 
resposta e crescimento de uma forma holística.

A Microsoft deu um passo fundamental para ajudar 
as empresas a obterem uma experiência fluída de 
workplace, com a introdução de Microsoft Teams, o 
hub de destino para as formas de trabalhar da próxima 
geração, em Office 365.

Nos dois anos posteriores ao seu lançamento, o Teams 
tornou-se bastante popular, representando uma das 
aplicações comerciais de crescimento mais rápido na 
história da Microsoft. É utilizada por mais de 500.000 

organizações, incluindo 91 das 100 empresas da lista da 
Fortune.

O  Teams é uma aplicação com capacidades que a 
tornam muito mais do que a soma das suas partes. 
Claro que o Teams oferece comunicação, colaboração, 
conferências, gestão de conteúdos, telefonia e 
mensagens, mas, se os observadores casuais não virem 
mais do que isso, estão a perder o essencial. 

Utilizado de forma correta e completa, o Teams é 
um amplo framework em expansão contínua para a 
nova experiência de workplace, para a integração e 
orquestração do processo de trabalho – para aquilo que 
pode tornar-se o ADN do seu negócio. 

Como o Teams é baseada na cloud, podes tirar partido 
do lançamento rápido das inovações do Teams logo que 
estejam disponíveis. Por exemplo, com o lançamento 
dos Teams Meeting Rooms, os utilizadores ganharam 
acesso imediato a tecnologias para reuniões, como 
legendas, tradução e persistência, para que possam 
aceder a recursos de reuniões, como documentos 
partilhados, sempre que desejarem.

Experiência de workplace: 
Como melhorá-la com Teams A nossa experiência com clientes e pesquisa 

independente identificam o workplace como a nova 
fronteira para vantagem competitiva. Por exemplo, 
o Centro MIT para Investigação de Sistemas de 
Informação conclui que as empresas com ótimas 
experiências de colaboradores têm o dobro da 
satisfação dos clientes e de inovação e são 26% mais 
rentáveis do que os seus pares.

Bem-vindo a uma nova fronteira

Duplicar a satisfação de 
cliente (ajustado à indústria 
Net Promoted Score, NPS)

Multiplica por dois a 
inovação  em termos de 
percentagem da receita de 
novos produtos e serviços

25% mais rentabilidade 
em comparação com os 
concorrentes

Building business value with employee experience,” Kristine Dery and Ina M. Sebastian, MIT Sloan 
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Redesenhar experiências, serviços e 
processos. Quando estiveres pronto, 
podes adicionar capacidades ao Microsoft 
Teams com separadores, conectores, bots e 
outras tecnologias. Com cada integração, o 
Teams torna-se um framework ainda mais 
ampla para redesenhar ou melhorar os 
processos e serviços comerciais. Trata-se 
de uma inovação irresistível que ajuda o 
Teams a cumprir a promessa de mudar 
verdadeiramente a natureza do trabalho. A 
tua organização pode alavancar inovação e 
capacidades da Microsoft, de fornecedores 
terceiros, dos teus programadores internos 
e dos utilizadores comerciais finais.

Desbloquear o valor comercial do Teams
Cria poderosas apps personalizadas 
de forma mais fácil e rápida. Os teus 
programadores podem criar aplicações nativas 
que tiram partido da Teams sem ter de fazer 
todo o trabalho pesado necessário para 
desenvolver algo de raiz. Além disso, Teams é 
uma ferramenta com maturidade, baseada em 
serviços Office 365, como Office 365 Groups e 
SharePoint Online, podendo alavancar serviços 
através dos serviços na cloud da Microsoft, 
como o Azure Active Directory O facto de se 
basear em serviços comuns escaláveis, seguros 
e comprovados torna-a uma componente 
ainda mais poderosa para o kit de ferramentas 
do programador. 

Dedica-te a dar resposta aos desafios. 
Como o Teams oferece um amplo leque de 
ferramentas de colaboração, podes focar-te na 
tua colaboração e cultura de trabalho, ao invés 
de ter de lidar com integração técnica através 
de múltiplas ferramentas de colaboração. 
Historicamente, as organizações têm enfrentado 
múltiplos modelos operacionais ou de 
segurança, ou desafios no desenvolvimento de 
aplicações que consumem recursos de diversas 
soluções. 

Colabora dentro das tuas aplicações 
comerciais preferidas. Uma vez que podes 
integrar o Teams diretamente nas tuas 
aplicações comerciais, os teus gestores de 
projeto, por exemplo, podem comunicar e 
colaborar com colegas, mantendo-se dentro do 
seu software de gestão de projetos, partilhando 
planos e calendários com a de equipas remotas 
em instalações de clientes. Estes podem utilizar 
as suas opções de comunicação em tempo real, 
alternando entre as mesmas.

Torna as IT sombra menos atrativas. Os 
utilizadores comerciais mudam para IT sombra 
pelas funcionalidades que não conseguem 
obter, pelo menos não facilmente, através 
dos canais regulares de IT. Com ótimas 
novas formas de utilizar a Teams e oferecê-
la rapidamente aos utilizadores comerciais 
internos, as organizações guardam esse 
argumento para apps à margem. Menos IT de 
sombra significa melhor gestão e eficácia em 
toda a empresa.

O Teams é uma arca do 
tesouro de valor comercial que 
podes adoptar na totalidade 
ou em parte, e no ritmo e pela 
ordem que escolheres. Oferece 
a capacidade de: 
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Os doentes de um grande sistema de cuidados de saúde 
norte-americano estão a obter diagnósticos e tratamentos 
mais rápidos para os seus cancros graças ao Teams. O 
comité tradicional de análise de quadros tumorais exigia 
a presença de especialistas de diversas valências médicas. 
Mas garantir a presença física de todos na mesma sala não 
é fácil. 

Assim, a Avanade utilizou o Teams e uma gama de 
tecnologias Office 365 para permitir aos clínicos aceder, 
partilhar e comentar ficheiros de casos onde quer que 
estejam e monitorizar diagnósticos e tratamentos. O piloto 
foi ativado em semanas. O comité de análise de quadros 
tumorais viabilizado pelo Teams é a nova melhor prática 
que aumenta a participação clínica, melhora a qualidade 
dos cuidados e triplica o número de doentes que podem 
ser avaliados.

Diagnóstico e 
tratamento do 
cancro mais 
rápidos através 
de um quadro 
tumoral virtual
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https://www.avanade.com/en/clients/ascension-wisconsin 
https://www.avanade.com/en/clients/ascension-wisconsin 
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Teams pode salvar vidas. 
O que pode fazer por ti?
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A funcionalidade de voz e conferências para empresas 
que se encontravam anteriormente no Skype for 
Business Online fundiu-se na Teams. Os clientes do 
Office 365 com 500 lugares ou menos são agora 
automaticamente encaminhados para Teams. A 
Microsoft continua a suportar o Skype for Business 
Server para aplicações nas instalações com uma nova 
edição de 2019.

Então, se utilizas o Skype for Business ou tens a opção 
de o fazer, como decidir se a Teams é a opção certa 
para a tua empresa? Como deves considerar inclui-la 
no teu ambiente? Tens opções, como desenvolver 
componentes específicos da Teams para adicionar 
colaboração a um ambiente já existente do Skype for 
Business ou desenvolver a Teams inteiramente para 
substituir esse ambiente. 

Se precisares de uma funcionalidade que se encontre 
actualmente apenas no Skype for Business, como a 
PBX, então o Skype continua a ser a tua melhor opção 
de momento. A Microsoft criou a Teams para suportar 
muitos cenários de utilização, e a Avanade tem ampla 
experiência em ajudar as empresas a explorar estas 
possibilidades, especialmente para necessidades de 
interoperabilidade complexas. 

Como detalhamos a seguir, recomendamos que as 
empresas que adotarem o Teams o façam primeiro 
para uma funcionalidade individual, geralmente de 
colaboração, e depois expandam a sua adoção à 
medida que, juntamente com os seus colaboradores, 
encontrem formas adicionais para a utilizarem.

Deves migrar do Skype for 
Business para o Teams?
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É mais do que um upgrade em comunicações. O Teams é explorado 
de forma otimizada se for considerado como tecnologia de base para a 
experiência do espaço de trabalho, indo além das comunicações tradicionais 
unificadas para também incluir colaboração, compromisso do colaborador, 
aplicações e melhorias operacionais. Ao mesmo tempo, o Teams fará com 
frequência parte de uma jornada para a cloud mais vasta. Trabalhar nestas 
transições em simultâneo pode ser um desafio e poderás querer ter um 
parceiro para te ajudar durante essa jornada. Uma forma de avançar: Para 
estimular o teu ROI, torna o Teams parte de um Office 365 mais amplo ou da 
estratégia de plataforma de experiência do espaço de trabalho.

Faz o business case. O business case provável pelo Teams é diferente e mais 
amplo do que os business cases utilizados para justificar o Skype for Business. 
Com o Teams, vê para além da capacidade de comunicação/colaboração 
para incluir o impacto de uma melhor experiência de cliente, melhorias nos 
processos, produtividade e ferramentas de criação de conteúdos. Vê também 
o impacto de utilizar o Teams com soluções de ecossistemas de terceiros. 
Foca-te num cenário específico de linha de negócios ou solução da indústria. 
As aplicações mais antigas provavelmente são cruciais para o teu sucesso 
e podem representar grandes oportunidades de preparar o caminho para 
benefícios mais amplos.

O Teams continua a ser aperfeiçoado. O Teams foi lançado como um 
produto maduro, porque se baseia em tecnologias estabelecidas da Microsoft 
e tem evoluído rapidamente ao longo dos últimos dois anos. Contudo, 
estas capacidades estão a desenvolver-se a ritmos diferentes. A integração 
final, por exemplo, ainda está a amadurecer; nem todos os dispositivos de 
terceiros interoperam com a Teams. Dever-te-ás certificar de que aqueles que 
te interessam o fazem. Isto também se aplica a soluções de terceiros, como 
call-centers, que podes querer utilizar com o Teams. O Evergreen Service 
da Avanade pode ajudar a identificar funcionalidades novas e renovadas de 
interesse para a tua organização.  

Como tirar o máximo partido da tua 
adesão à Teams 

Ao longo dos últimos anos, temos verificado o que 
tem resultado ao ajudarmos as empresas a extraírem 
o maior valor na sua jornada de adoção do Teams . Ao 
avaliar as potenciais vantagens do Teams para a sua 
organização existem pontos chave a ter em conta:
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Assim como a governação. O governo é primordial para o lançamento 
bem-sucedido do Teams. A capacidade expandida de criar novas aplicações, 
alterar processos, colaborar, partilhar e criar conteúdos aumenta oportuni-
dades para as organizações desenvolverem políticas para lidar com a prolifer-
ação de conteúdos, segurança, controle de versões, descoberta de conteúdos, 
controlo de documentos e outros problemas. As organizações precisam gerir o 
ciclo de vida do Teams e de todos os sites do SharePoint para colaboração .

Saber quando manter o Skype for Business. Se utilizas o Skype for Business 
Server Edition como o teu PBX, mantém-o até a funcionalidade que estiveres 
a usar estiver implementada no Teams. Também podes precisar de o fazer se 
tiveres uma integração PBX antiga com o ambiente on-prem  do Skype for 
Business. Acompanha o plano de evolução do Teams para identificar a disponi-
bilidade de funcionalidades críticas. Ao planeares a mudança da capacidade 
de telefonia para o Teams, certifica-te que também migras a monitorização de 
desempenho e de gestão de rede para as capacidades de comunicações em 
tempo real do Teams. Também podes utilizar a funcionalidade de Direct Rout-
ing do Teams para planear a tua transição antecipada.

A mudança organizacional é essencial. A adesão ao Teams não é uma mera 
questão técnica. É também, e talvez principalmente, um problema de gestão 
de mudança. O Teams funciona e apresenta uma configuração diferente de 
outras ferramentas de colaboração, pois engloba muitas funcionalidades . Os 
teus colaboradores precisam de estar preparados para a o Teams para que a 
experiência aumendata de workplace seja realizada.. Isto verifica-se especial-
mente se estiverem a utilizar várias ferramentas, talvez de uma forma aleatória 
ou não planeada, para conseguir o que o Teams faz nativamente  de forma 
integrada. Agora podes otimizar a cultura de workplace e utilizar o Teams 
como suporte. Como o Teams é muito diferente do Skype for Business Client, 
alguns dos teus maiores desafios de adesão e gestão da mudança podem vir 
das conferências web e de outras funcionalidades de comunicações em tempo 
real. Guarda-as para mais tarde. Começa com cargas de trabalho de colabo-
ração, como partilha de documentos, que tenham menos sobreposição com 
o Skype, menos dependência da infraestrutura e maior potencial para valor 
comercial claro e rápido

Ao longo dos últimos anos, temos verificado o que 
tem resultado ao ajudarmos as empresas a extraírem 
o maior valor na sua jornada de adoção do Teams . Ao 
avaliar as potenciais vantagens do Teams para a tua 
organização, existem pontos chave a ter em conta:
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adesão à Teams 
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Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud-enabling services, business solutions and design-led experiences, delivered through the 
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1Wakefield Research: Avanade Hot Topics Survey, QuickRead Report, December 2017

Os nossos recursos incluem uma prática de serviço 
completo de Digital Studio e Experience Design, 
práticas de Digital Strategy e Change Enablement e 
referências e práticas em clientes de Digital Workplace 
Forum. Tudo isto faz parte do que nos tornou 
vencedores pela 14ª vez do prémio Microsoft SI 
Alliance Partner of the Year.

Para saber mais sobre como a Avanade pode ajudar-te 
a transformar a tua experiência de workplace com 
Teams, incluindo como podes desvendaro poder da 
colaboração inteligente em apenas três dias, vê o 
nosso Workshop sobre Adoção da Teams.

Recorre à Avanade 

A Avanade pode ajudar-te na 
adoção do Teams como parte 
de uma estratégia mais vasta 
para redefinir o workplace  como 
criador de valor sustentável. 

Transformamos cultura, tecnologia, experiências e 
operações para aumentar a eficiência, produtividade e 
crescimento. A nossa abordagem combina estratégia, 
implementação e serviços geridos, reforçada 
pelos conhecimentos especializados da indústria, 
ferramentas especialistas e propriedade intelectual.

A Avanade é uma das primeiras organizações de 
grande escala a adotar totalmente o Teams para 
colaboração, comunicações e aplicações –experiência 
para a qual estamos posicionados como ninguém 
para o ajudar na sua implementação. E somos o único 
parceiro a trabalhar de perto com a Microsoft nas 
novas capacidades da Teams.
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