
Workshop Trabalho Híbrido

Se unam para trabalhar

Entrega dos workshops

Estamos construindo experiências para ajudar todos a prosperar neste novo mundo de trabalho híbrido, acelerado 
pela rápida mudança das organizações para a nuvem. No ambiente atual, há uma necessidade maior de implantar 
soluções e serviços que reunirão as pessoas em um ambiente virtual.
O trabalho flexível está aqui para ficar: 80% dos gestores dizem esperar trabalho mais flexível das políticas  
internas, e mais de 70% dos funcionários dizem que esperam tirar vantagem deles.*
Com o Microsoft Teams, você pode ajudar as pessoas a se manterem conectadas, colaborar perfeitamente e simplificar 
o trabalho, de forma segura e compatível, tudo em um só lugar.
Em suma, o Microsoft Teams é onde as pessoas se reúnem para trabalhar com as Reuniões de Equipes da Microsoft e 
as Salas de Equipes da Microsoft como a base.

O Hybrid Meetings Workshop é um engajamento modular para ajudar a definir suas prioridades de negócios e 
cenários que impulsionam o trabalho híbrido. Este workshop de engajamento foi projetado para mostrar encontros 
híbridos através de experiências imersivas "arte do possível", design de casos de uso e planejamento detalhado, 
resultando em recomendações acionáveis para implantar e adotar Reuniões de Equipes Microsoft e Salas de Equipes 
Microsoft.

Avaliar

Reunir informações sobre o  
ambiente atual e práticas de 

reunião

Arte do Possível 

Mostrar experiências de trabalho 
híbrido e sala de reunião

Construa o Plano

Construa a estratégia e o roteiro 
para implantação e adoção

•   Uma avaliação dos recursos atuais de reuniões e
     salas de reunião
•   Arte da Possível experiência de imersão  
     para mostrar o Microsoft Teams como sua solução 
     de trabalho híbrido

•   Direção sobre como transformar em reuniões  
     modernas toda a sua organização 
•  Relatório personalizado com recomendações  
    acionáveis para garantir que sua organização  
    possa se reunir perfeitamente e compartilhar  
    informações com segurança em um ambiente  
    de reuniões híbridas.

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

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.


