
No mundo de hoje, os funcionários querem opções de trabalho remoto mais flexíveis e 
colaboração significativa presencial. 

E é aí que entra o Microsoft Viva. À medida que seus funcionários são desafiados com um 
crescente desequilíbrio entre trabalho e vida, aumento do burnout e diminuição do bem-estar, e 
suas equipes e organização enfrentam diminuição do capital social, há uma necessidade urgente 
de reimaginar digitalmente aexperiência dos funcionários.

Descubra como o Microsoft Viva, uma plataforma integrada construída em cima do Microsoft 
Teams, ajudará seu pessoal a ser o seu melhor, a prosperar na nova realidade.

Microsoft Viva Workshop
Descubra como o Microsoft Viva ajuda as organizações a oferecer experiências personalizadas aos 
seus funcionários com notícias, tarefas e conversas, fornecer insights e recomendações baseadas 
em dados, organizar conteúdo e conhecimento e fornecer aprendizado formal e informal quando 
e onde é necessário.

Workshop framework

Avaliar Arte do possível Construa o plano
•    Reunir informações sobre  
     os principais cenários de  
     negócios
•   Definir escopo
•   Identificar stakeholders  
    de negócios 
•   Digite o Microsoft Viva

•   Mostrar a transformação 
    da experiência dos  
    funcionários 
•   Visão geral do Microsoft  
     Viva com caminhos  
     selecionados 
•   Demonstrações e  
     experiências imersivas

•   Construa seu conhecimento 
     recém-descoberto e  
     emparelhe-o com seus  
     desafios de negócios únicos
•   Priorização de cenários e  
     próximos passos embutidos  
     em um plano 

O que você pode esperar:
•   Uma lista priorizada de cenários de negócios que podem ser abordados com à implantação do Microsoft Viva.
•   Preparação recomendada em termos de habilidades e melhores práticas. 
•   Um roteiro delineando potenciais fluxos de trabalho e dependências com próximos passos claros.
•   Um quadro de adoção.   

Descubra o Microsoft Viva Insights que ajuda 
indivíduos, gerentes e líderes a obter insights 
personalizados e recomendações acionáveis que 
ajudam todos na organização a prosperar.

Experiência do Funcionário com Microsoft Viva Insights

O workshop fornece uma exploração aprofundada 
de insights pessoais, gerenciados e líderes com 
controles de privacidade e recursos de análise de 
dados para:

Entenda o impacto dos padrões de trabalho na 
produtividade e no bem-estar 
Fornecer insights protegidos por privacidade e  
recomendações acionáveis
Enfrentar desafios complexos com ferramentas e 
recursos avançados

•

•

•



 

Por que a Venha Pra Nuvem?
Somos líderes em três quadrantes do ISG Provider Leans Ecossistema Microsoft em 2021 e ganhadores do Latam  
Microsoft Partner of The Year Awards 2021 na catergoria Defense & Intelligence.  
 
Temos um forte compromisso com a qualidade, a integridade e a excelência em tudo o que fazemos e um propósito 
muito claro: aumentar a produtividade e o desempenho dos nossos clientes, nos concentrando em seus objetivos e 
processos de negócios para integrar aos melhores recursos em cloud e digital.

Como podemos te ajudar?
 
Entre em contato conosco 
para saber mais dos nossos 
serviços

Matriz 

Rua Teófilo Otoni, 82 - 18º Andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20090-070

OUVIDORIA 

ouvidoria@venhapranuvem.com.br

Contato 

RJ +55 21 3180-0380
8:00h às 18:00h 

SP +55 11 3181-6440
8:00h às 18:00h


