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Para a General Electric, pequenas melhorias na eficiência e no desempenho 
dos seus produtos proporcionaram um enorme valor aos seus clientes. 
A empresa pretende obter ganhos de eficiência semelhantes com a sua 
força de trabalho de 300.000 pessoas ao eliminar os atritos nas suas 
atividades diárias.

"Eram os próprios colaboradores que encontravam ferramentas 
de produtividade digital, mas essas ferramentas não trabalhavam 
em conjunto, não eram seguras e tinham um suporte caro", afirma 
Jeff Monaco, Diretor de Tecnologia, Digital Workplace na GE.

Tal como sucede com a GE, muitas empresas procuram tecnologia que 
vá ao encontro das necessidades em crescimento de comunicação 
e colaboração dos colaboradores, ao mesmo tempo que são 
interoperáveis, seguras e fáceis de utilizar.

Um panorama empresarial em evolução
O tempo dedicado ao trabalho em equipa aumentou em pelo menos 
50% para os gestores e os colaboradores nas duas últimas décadas. Além 
disso, até 80% do tempo dos colaboradores é dedicado às atividades 
de colaboração, tais como reuniões, chamadas e responder ao e-mail.1

Um ambiente que não promove o trabalho em equipa é um dos 5 principais 
motivos pelos quais as pessoas deixam os seus empregos. Outro fator de 
atrito para os colaboradores é um ambiente de trabalho que não permite 
o trabalho remoto.2

Está a surgir uma nova cultura de trabalho. Pela primeira vez na história 
da humanidade, estão presentes cinco gerações na força de trabalho, cada 
um com diferentes abordagens à produtividade. Esta força de trabalho 
é cada vez mais diversificado e móvel, trabalhando em várias localizações 
(muitas vezes em diferentes fusos horários) e em vários dispositivos 
ao longo do dia de trabalho. Os colaboradores esperam desfrutar 
de um espaço de trabalho aberto e inclusivo de estilos de trabalho 
individuais, ao mesmo tempo que as empresas pretendem potenciar 
a sua criatividade e tirar partido desta.

Mas mesmo num panorama empresarial em rápida evolução, os locais 
de trabalho modernos não têm as ferramentas para comunicar e colaborar 
de forma totalmente integrada e segura. Os decisores estão sob pressão 
para encontrarem uma solução que seja segura, fiável, escalável e rentável 
que satisfaça os estilos de trabalho únicos de cada colaborador, qualquer 
que seja o lugar.

A solução reside na eliminação estratégica dos bloqueadores do trabalho 
em equipa para promover este trabalho facilmente. Para tal, as empresas 
procuram ter um centro partilhado para o trabalho em equipa que 
vai permitir aos colaboradores comunicar e colaborar através de uma 
única plataforma.
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das grandes empresas 
e 66% das PMEs (pequenas 
e médias empresas) 
planeiam implementar 
ou fazer a atualização para 
soluções de comunicação 
e colaboração unificadas.3

56%

Para suportar a sua transformação num líder industrial digital, a GE decidiu migrar os seus 
300.000 colaboradores para o Microsoft 365. Depois de implementar o e-mail baseado na cloud para 
os colaboradores, implementou o Microsoft Office 365 ProPlus para dar aos colaboradores acesso 
às mesmas aplicações do Office atualizadas e protegidas nos seus dispositivos profissionais e pessoais. 
Qualquer pessoa pode trabalhar com as ferramentas familiares em qualquer altura, em qualquer lugar 
e em qualquer dispositivo.

"Temos várias gerações a trabalhar na GE, desde os "Baby Boomers" aos "Millennials", e todos têm uma 
forma preferencial de trabalhar", afirma Monaco. "Com o Office 365, cada um pode utilizar o seu modo 
de comunicação preferido para colaborar de forma mais eficaz e tomar decisões mais depressa".

Para compreender como as ferramentas para o trabalho em equipa o podem ajudar, vamos saber como 
podem resolver os quatro bloqueadores do trabalho em equipa mais comuns.
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1

Uma equipa, demasiadas ferramentas díspares

BLOQUEADOR DO TRABALHO EM EQUIPA 1

Uma equipa, demasiadas ferramentas 
díspares

Os projetos precisam de tempo de transição quer para as equipas, quer para aos gestores, que têm 
de descobrir rapidamente como e quando a equipa irá comunicar e partilhar ficheiros, como vão 
planear e controlar o progresso e quem vai conceder e gerir o acesso aos recursos partilhados ao longo 
do tempo de vida do projeto. Quando uma pessoa tem as chaves para um conjunto de ferramentas 
díspar que todos os envolvidos precisam para serem produtivos, os membros da equipa podem ficar 
à parte.

Pode ser especialmente frustrante quando os membros da equipa precisam de comentários rápidos 
para fazer um projeto avançar. Esperar pela disponibilidade de um interveniente para agendar 
reuniões e, em seguida, esperar mais algum tempo pelas edições e introdução de dados, poderá criar 
constrangimentos na produtividade.
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1

Uma equipa, demasiadas ferramentas díspares

A probabilidade dos 
colaboradores terem 
um desempenho elevado 
é 5 vezes maior quando 
uma empresa promove 
e permite o trabalho 
em equipa.4

A SOLUÇÃO

Um centro partilhado para o trabalho 
em equipa

Com o Microsoft Teams, os membros da equipa têm acesso a um centro partilhado onde encontram 
tudo o que precisam para serem mais produtivos – num único local seguro. Também podem contactar 
os colegas dentro e fora da organização para trabalhar nos projetos importantes.

O Microsoft Teams oferece uma solução de colaboração e comunicação para as equipas da atualidade. 
Conseguem localizar ficheiros através de funcionalidades inteligentes de pesquisa integrada e obter 
acesso a aplicações do Office incorporadas, incluindo o SharePoint, o Word, o PowerPoint, o Excel 
e o Stream, a partir de qualquer localização ou dispositivo. Como cada documento partilhado no Teams 
é guardado na cloud, os membros da equipa trabalham sempre com a versão mais recente. O histórico 
do chat mantém um registo das decisões da equipa, sem a necessidade de pesquisas.

O chat privado ou em grupo ajuda os membros da equipa a contactarem rapidamente os decisores 
e permite-lhes marcar uma reunião online onde podem cocriar e partilhar ficheiros para garantir 
a aprovação imediata. As notificações integradas no documento e o chat lado a lado permitem uma 
colaboração, edição e finalização dos materiais em tempo real. E com as MI, as chamadas de voz 
e as videochamadas, os membros da equipa estão a poucos cliques de distância.
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Com acesso móvel ao Teams e aos 
documentos necessários, [os grupos que 
precisam de trabalhar em ritmo acelerado] 
podem atingir uma velocidade que seria 
impossível com as ferramentas convencionais 
do local de trabalho.

—
James Fowler
CIO,
GE
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2

Reuniões virtuais ineficientes

61%

dos colaboradores indicam 
trabalhar fora do escritório 
pelo menos a tempo 
parcial.5

BLOQUEADOR DO TRABALHO EM EQUIPA 2

Reuniões virtuais ineficientes
Alguns contratempos tecnológicos, como a dificuldade em participar em reuniões virtuais, devem 
ser uma coisa do passado. Muitas vezes, a ligação da chamada é de fraca qualidade, alguém não 
consegue iniciar sessão ou um membro da equipa não consegue aceder a um ecrã partilhado ou ver 
uma parte importante do conteúdo. As reuniões são frequentemente interrompidas e adiadas por 
estes contratempos.

Além de desincentivarem o trabalho em equipa, as ineficiências das reuniões colocam uma barreira 
inaceitável a uma força de trabalho cada vez mais remota e em movimento.
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2

Reuniões virtuais ineficientes

A SOLUÇÃO

Reuniões online de confiança com partilha 
de ecrã em qualquer dispositivo

Capacite os colaboradores para realizarem melhores reuniões com uma solução completa de reunião 
online e de voz concebida para todas as suas necessidades. O Microsoft Teams oferece uma solução 
de comunicação e colaboração integrada para proporcionar experiências de chat, voz e reunião mais 
interligadas e relevantes, quer trabalhem a partir de casa, em qualquer lugar ou numa sala de reunião.

Com o Teams no Microsoft 365, os seus colaboradores podem comunicar através de ecrãs partilhados, 
mensagens, chamadas de voz e vídeo. Podem trabalhar em qualquer lugar com os seus computadores 
de secretária ou dispositivos móveis. Com tudo o que é necessário na mesma plataforma, os 
colaboradores não precisam de preocupar-se tanto com as complicações tecnológicas e poderão 
concentrar-se mais em serem produtivos.

Com o Microsoft Teams, os seus colaboradores podem:

• Conversar por chat, reunir-se virtualmente e fazer chamadas entre dispositivos com o VoIP 
e o RTPC.

• Reduza as deslocações com as conferências áudio, Web e em vídeo HD.

• Interaja com os seus clientes através do Teams nas suas páginas Web e aplicações.

As reuniões são mais eficientes com o Microsoft 365. Com o Teams, os colaboradores podem 
realizar chamadas de vídeo avançadas, partilhar conteúdos, colaborar em tempo real em ficheiros 
e gravar reuniões.
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Com o Teams, podemos realizar uma 
conversação rápida sem ir até ao outro lado 
do edifício. Além disso, é monitorizável, pelo 
que podemos ver quem disse o quê sem ter 
de analisar uma longa conversação de e-mail. 
Todos os intervenientes ficam em sintonia 
instantaneamente.

—
Andi Kubacki
Cofundador,
The Detroit Wallpaper Co.
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3

Falta de controlo de versões

BLOQUEADOR DO TRABALHO EM EQUIPA 3

Falta de controlo de versões
Registou a sua grande ideia numa apresentação de rascunho e está preparado para receber 
os comentários dos restantes membros da equipa. A parte mais difícil, que é dar vida à ideia, já deve 
ter terminado, certo?

Na maior parte das vezes, não. Os comentários e o processo de revisão acabam por ser a parte 
mais complexa. O recurso ao e-mail para partilhar ficheiros para a equipa rever revela-se ineficiente. 
É um desperdício de tempo e vai acabar por ter várias versões editadas do mesmo documento que 
poderão ter comentários e alterações que estão em conflito. Após as várias fases de revisão, poderá 
inclusivamente ser difícil determinar qual o documento com a versão final.

Sem a partilha de ficheiros em tempo real, os workflows dos colaboradores estão comprometidos.

• A partilha de anexos por e-mail é um desperdício de tempo.

• As várias fases de revisão criam inúmeras versões do mesmo documento.

• Os ficheiros são facilmente colocados no local incorreto, perdidos ou substituídos.
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3

Falta de controlo de versões

A SOLUÇÃO

Colaboração segura em ficheiros baseada 
na nuvem

Chegou o momento de levar o trabalho em equipa para a cloud. As ferramentas baseadas na cloud 
do Microsoft 365 capacitam os colaboradores para colaborarem de forma eficiente em dispositivos 
móveis, na Web ou em computadores de secretária. Ao trabalhar com o Word, o PowerPoint ou o Excel, 
poderá cocriar facilmente e em tempo real com os restantes membros da equipa, tudo a partir de uma 
única versão do ficheiro guardada na cloud.

Poderá armazenar e partilhar facilmente os seus ficheiros no OneDrive para Empresas, incluído 
no Microsoft 365, para, juntamente com a sua equipa, poder trabalhar sempre a partir de um ficheiro 
central acessível a todos e sempre atualizado. Os membros da equipa podem adicionar comentários 
e revisões com toda a confiança a um único ficheiro, uma vez que, se for necessário, poderá sempre 
aceder ou voltar às versões anteriores que são guardadas automaticamente na cloud. Diga adeus 
às complicações do controlo de versões e à necessidade de comparar e intercalar edições.

Com o Microsoft 365, poderá, com os seus colaboradores:

• Aceder aos documentos em qualquer lugar, quer estejam online ou offline.

• Colaborar num único documento que está sempre atualizado.

• Partilhar grandes ficheiros sem complicações.

• Utilizar a funcionalidade de chat incorporada para debater as edições feitas a um documento.

• Controlar as permissões dos contactos dentro e fora da empresa.
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Os nossos Firstline Workers criam e partilham 
documentos em colaboração no OneDrive, 
e podem colaborar no mesmo ficheiro 
em simultâneo, sabendo que as alterações 
efetuadas serão sincronizadas e estarão 
sempre a funcionar na versão mais recente.

—
Justin Litherland
Vice-Presidente de TI, Lojas,
Lowe’s
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4

Um conjunto de aplicações inconsistente e desorganizado

As organizações utilizam 
uma média de 730 
aplicações baseadas 
na cloud.

Estima-se que 90,8% 
destas aplicações não 
estão preparadas para 
as empresas.6

BLOQUEADOR DO TRABALHO EM EQUIPA 4

Um conjunto de aplicações inconsistente 
e desorganizado

As pessoas estão habituadas a transferir aplicações nos seus telemóveis e muitas delas adotam 
a mesma abordagem no escritório, resultando numa confusão de aplicações que fazem coisas 
diferentes, têm inícios de sessão diferentes e podem não oferecer a segurança e conformidade 
que a organização exige.
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4

Um conjunto de aplicações inconsistente e desorganizado

A SOLUÇÃO

Um toolkit universal para o trabalho 
em equipa

O Microsoft 365 oferece uma solução de colaboração global que põe à disposição dos membros 
da equipa as ferramentas certas para poderem colaborar de diferentes formas ao longo do dia. Quer 
os colaboradores precisem de uma resposta a uma pergunta rápida através do Microsoft Teams 
ou de colaborar em tempo real nas revisões de documentos, o Microsoft 365 tem as ferramentas 
necessárias para fazê-lo.

Com o Microsoft 365, poderá, juntamente com os seus colegas:

• Reunir a equipa para colaborar em tempo real com o Microsoft Teams através do chat, reuniões 
e chamadas.

• Criar, partilhar e localizar conteúdo com o SharePoint e o OneDrive.

• Ligar os seus serviços e aplicações empresariais favoritos. O Microsoft Teams é personalizável 
e expansível que oferece acesso rápido e totalmente integrado ao Trello, Hootsuite e muitas outras 
aplicações.

• Saber que os seus recursos contam com as normas de segurança e conformidade do Microsoft 365 
(independentemente da aplicação utilizada).

• Executar aplicações facilmente com a garantia de 99,9% de tempo de atividade do Microsoft 365.

• Alternar facilmente entre aplicações com uma abordagem de início de sessão único.

Em termos de colaboração, uma opção não é suficiente. Só o Microsoft 365 oferece uma solução 
de colaboração integrada que inclui a gama completa das aplicações, desde o e-mail aos ficheiros, 
ao chat, à voz e às redes sociais, tudo com a segurança e a fiabilidade de nível empresarial da Microsoft.
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Os Millennials, que perfazem 57% da força 
de trabalho, esperam colaborar em tempo 
real, com videochamadas, mensagens 
de texto e cocriação.

—
Sherry Aaholm
Vice-Presidente e CIO,
Cummins
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Crie equipas de alto desempenho com 
o Microsoft 365

No local de trabalho moderno, os colaboradores precisam de contactar os colegas dentro e fora 
da organização para trabalharem nos principais projetos. A existência de um centro partilhado para 
o trabalho em equipa pode contribuir para o trabalharem juntos, que por sua vez proporciona melhores 
resultados do negócio.

Desde as ferramentas de chat, voz e redes sociais às funcionalidades de cocriação baseadas na cloud, 
o Microsoft 365 com o Teams oferece uma potente solução de colaboração e comunicação concebida 
para ir ao encontro dos diferentes estilos de trabalho e das necessidades de cada grupo. Trata-se 
de um toolkit integrado multifuncional virado para o trabalho em equipa que conta com a segurança 
e a fiabilidade de nível empresarial da Microsoft.

"Quando permite que cada colaborador ganhe um minuto por dia, num universo de 300.000 
colaboradores, obtemos enormes ganhos de produtividade", afirma Jeff Monaco, CTO da GE. "Quanto 
mais atritos conseguirmos eliminar das atividades diárias, mais os colaboradores poderão concentrar-se 
nos clientes, nas receitas e em fazer a diferença no mundo."
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Comece já

Chegou o momento de agir contra 
os bloqueadores do trabalho em equipa

O Microsoft 365 oferece as ferramentas de colaboração certas que a sua equipa precisa – em qualquer 
altura, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Comece por experimentar o Microsoft Teams 
gratuitamente agora mesmo.
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