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Garanta que todos
na sua organização
permaneçam
ágeis e, ao mesmo
tempo, ajudem
a modernizar os
processos

Introdução
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Muitas organizações encontram-se em
situações em que suas aplicações de
negócios estão tendo problemas para
acompanhar as tecnologias, os ambientes
e, mais importante, a transformação nas
demandas dos clientes.
Ao ser capaz de adaptar e automatizar
rapidamente seus processos e ferramentas,
você garantirá que todos na sua
organização permaneçam ágeis e, ao
mesmo tempo, ajudem a modernizar
os processos quando possível.
Este guia estabelece maneiras de criar
processos de negócios ágeis para que
você aumente a resiliência, e oferece
medidas a serem tomadas para simplificar
rapidamente as operações, capacitar os
funcionários e aumentar a produtividade
e a eficiência.
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Crie rapidamente
soluções e fluxos
de trabalho
personalizados
Perguntas a considerar

Crie rapidamente soluções e fluxos de
trabalho personalizados
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Desenvolva soluções personalizadas sem
precisar de desenvolvedores, criando
facilmente fluxos de trabalho e aplicações
com pouco código que funcionam
perfeitamente com seus serviços existentes.

Atividades recomendadas

1. À medida que as habilidades técnicas se
tornam mais escassas e caras, qual é sua
estratégia de TI e de talento técnico?

Capacite seu talento existente, sem
nenhuma formação técnica, para criar
aplicações e automatizar tarefas manuais
por conta própria.

2. Quais medidas você está tomando
para economizar custos ou simplificar
operações?

Ajude seus recursos de desenvolvimento
existentes não apenas a alcançar mais,
como também a economizar tempo
automatizando partes dos ciclos de
desenvolvimento tradicionais.

3. Você prefere inovar mais rápido ou lançar
produtos e serviços no mercado mais
rapidamente?

Alcance os dois usando ferramentas
com pouco código para inovar e criar
aplicações do cliente rapidamente.

4. Quais ferramentas e serviços de TI você
está usando para criar e personalizar
soluções?

Escale e execute milhares de aplicações
de qualquer complexidade usando uma
plataforma de desenvolvimento de backend robusta e com pouco código.

5. Você está trabalhando para reduzir sua
lista de pendências de desenvolvimento
de aplicações?

Ajude a entregar rapidamente sua lista
de pendências de TI, permitindo que
soluções com pouco código escalem a
produtividade dos desenvolvedores.

Comece agora mesmo com estes recursos:
• Veja como criar aplicações com pouco código.
• Descubra dez áreas de inovação que reformulam o desenvolvimento de aplicações.
• Participe do evento de treinamento: Um aplicativo em um dia.
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Aumente a
produtividade
ao trabalhar
remotamente
Perguntas a considerar

Aumente a produtividade ao trabalhar
remotamente

Adapte-se ao trabalho remoto,
respondendo mais rapidamente
e reduzindo as listas pendências de
TI com ferramentas e processos com
pouco código que automatizam as
soluções de negócios existentes.

Atividades recomendadas

1. Você precisa adaptar os processos ou
sistemas existentes, como aprovações em
papel, para o trabalho remoto?

Migre de processos manuais, repetitivos
e baseados em papel para um processo
automatizado baseado em nuvem.

2. Ao trabalhar remotamente, como você
está integrando novos funcionários?

Simplifique as experiências de integração
envolvendo novos contratados por meio
de uma solução colaborativa de nuvem ou
criando facilmente aplicações com pouco
código para ajudar.

3. Como você está garantindo a agilidade
e mantendo todos conectados em sua
organização?

Crie e integre facilmente aplicações que
cada equipe pode usar para resolver
problemas de negócios e promover a
colaboração.

4. Quanto tempo os funcionários gastam
alternando entre todas as aplicações usadas?

Automatize os processos de negócios de
rotina entre as aplicações usadas, como o
Microsoft Outlook e o Excel, para aumentar
a produtividade dos funcionários.

5. Você tem processos em que a automação
pode economizar tempo e dinheiro e
ajudar suas equipes a gastar tempo em
tarefas mais valiosas?

Simplifique as tarefas repetitivas ao
automatizá-las, ajudando suas equipes
a concentrarem a atenção onde é mais
necessário.

Comece agora mesmo com estes recursos:
• Veja como a HAVI se tornou mais produtiva.
• Leia o guia de instruções: Manual do criador.
• Comece a otimizar os processos de RH com o Power Automate.
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Economize dinheiro
por meio da
automação
Perguntas a considerar

Economize dinheiro por meio da
automação

Automatize processos repetitivos
ou partes do ciclo de DevOps para
não apenas reduzir os custos, como
também reduzir o tempo e os erros
de codificação usando ferramentas de
desenvolvedor de nível internacional.

Atividades recomendadas

1. À medida que o talento técnico se torna
mais caro e mais difícil de encontrar,
como você se planejará para atender às
suas necessidades de desenvolvimento?

Proponha a automatização de processos
demorados e a execução de várias aplicações
na mesma fonte de dados para liberar os
desenvolvedores existentes.

2. Quais ferramentas seus
desenvolvedores estão usando para
serem mais produtivos?

Reduza os erros comuns encontrados
no desenvolvimento tradicional usando
ferramentas com pouco código com um
verificador de solução integrado.

3. Até que ponto seus desenvolvedores
estão trabalhando juntos com o
restante da empresa para criar soluções
e resolver desafios?

Ajude a garantir que você crie soluções
em conjunto, não apenas para a empresa.
Concentre-se mais nos usuários finais e
obtenha opiniões em tempo real.

4. Você está procurando maneiras de
tornar sua equipe de desenvolvimento
mais ágil?

Aumente a escala, capacitando os usuários
corporativos a criar aplicações Web e móveis
usando ferramentas com pouco código ou
fazendo parcerias com desenvolvedores.

5. Você está investigando como
simplificar os processos de TI e
aumentar a produtividade dos seus
desenvolvedores? De que maneiras?

Procure reutilizar componentes e conectores.
Economize tempo, confiando em uma
plataforma de dados gerenciada que permite
um tempo de retorno mais rápido.

Comece agora mesmo com estes recursos:
• Veja como a Virgin Atlantic simplificou os processos.
• Leia sobre o desenvolvimento rápido de aplicações.
• Inicie um trial para criar conectores personalizados.
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Crie valor adicional
aos negócios

Perguntas a considerar

Crie valor adicional aos negócios

Capacite todos a criar seus próprios
fluxos de trabalho e aplicações, para
resolver problemas de negócios e, ao
mesmo tempo, criar uma colaboração
sem atrito.

Atividades recomendadas

1. Até que ponto sua capacidade de ser ágil e
inovador é afetada pela falta de talento ou
habilidades técnicas?

Capacite todos, independentemente
das habilidades técnicas, a usar o
desenvolvimento com pouco código para
fornecer rapidamente as soluções e os
serviços necessários.

2. Até que ponto a colaboração existe entre a
equipe de TI e outras equipes de negócios?
A equipe de TI tem visibilidade dos
desafios de negócios e das preocupações
dos clientes?

Incentive a colaboração em toda a
organização entre usuários corporativos
e a equipe de TI com uma plataforma
de desenvolvimento com pouco código
aberta a todos, mas que ainda seja
controlada pela equipe de TI.

3. Você pode usar a IA em suas soluções
de negócios e aplicá-la para descobrir
insights?

Supere os concorrentes adicionando
modelos de IA pré-criados aos seus fluxos
de trabalho e aplicações para um método
econômico que aprimora suas aplicações
e revela os insights de que sua empresa
precisa.

Comece agora mesmo com estes recursos:
• Veja como um guarda de segurança transformou o aeroporto de Heathrow.
• Conheça os campeões do Power Apps.
• Faça um curso de treinamento do Power Apps.
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Impulsione a
agilidade usando
dados
Perguntas a considerar

Impulsione a agilidade usando dados

Tome decisões críticas mais
rapidamente, ajudando todos a acessar
os dados necessários para gerar
relatórios que fornecem análises e
insights em tempo real.

Atividades recomendadas

1. Qual é a sua cultura de dados atual?

Ajude todos na empresa a tomar decisões
mais confiantes com base em dados, e não
em suposições.

2. Como você garante que os dados com
que trabalha estejam protegidos e
acessíveis somente a partes confiáveis?

Aplique recursos de classificação de
confidencialidade e prevenção contra perda
de dados para ajudar a manter os dados
seguros e em conformidade, mesmo ao
exportar.

3. Qual é a adoção das ferramentas
analíticas em toda a organização? Com
que facilidade todos podem usá-las?

Aproveite as ferramentas de dados e
relatórios com funcionalidades fáceis de
usar que promoverão a adoção e o uso.

4. É fácil fornecer relatórios onde seus
usuários gastam mais tempo?

Encontre uma ferramenta de relatórios que
funcione perfeitamente com os serviços e
aplicações que suas equipes já usam, para
agilizar e facilitar a exportação de relatórios.

5. O que sua equipe de liderança usa para
tomar decisões?

Ofereça ferramentas móveis e, ao mesmo
tempo, incorpore relatórios nos sites e
aplicações que a equipe de liderança usa,
para ajudá-los a tomar decisões confiáveis 
em todas as plataformas e locais.

Comece agora mesmo com estes recursos:
• Assista a um webinar sobre truques de preparação de dados.
• Saiba como o Metro Bank tomou decisões orientadas por dados.
• Participe do evento de treinamento, Um aplicativo em um dia.
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Crie resiliência
com processos
de negócios ágeis

Resumo

09

Ao tomar medidas para entender sua
situação atual e começar a automatizar
e simplificar processos, você não só
aumentará sua resiliência organizacional,
como também a resiliência de todas as
pessoas na própria organização.
Com uma solução da Microsoft que
reúne o Microsoft 365 e o Microsoft
Power Platform, sua organização poderá
rapidamente:
• Simplificar as operações.
• Adaptar processos.
• Automatizar novos fluxos de trabalho.
Para começar a implementar sua solução
ou para obter mais informações sobre
as recomendações deste guia, entre em
contato com um especialista em vendas
da Microsoft.
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