
Compliance e Legislação
Anticorrupção na era Digital



Certificações
• MPS.BR Nível C

• Gerentes de projetos PMP

• Microsoft Gold Partner

• Profissionais certificados em Microsoft

A Empresa
• Fundada em 1999 (17 anos de mercado)

• Sede no Rio de Janeiro Valores

Números

Corpo técnico de 60 profisisonais

95%  alocados na Fábrica de Software

30% equipe > 5 anos na empresa

Baixo turn-over de profissionais

Equipe própria (CLT)

Quem somos



Serviços

Portais e Colaboração

➢ Intranet e Extranet

➢ Portais e E-commerce

➢ Gestão Eletrônica de Documentos

Gestão

➢ Enterprise Project Management

➢ Business Intelligence

➢ Automação de Formulários e Processos

Projetos Customizados

➢ Implementação de Soluções Nuvem

➢ Desenvolvimento de Software

TI Corporativo

➢ Licenciamento Consultivo

➢ Sutentação de Sistemas

➢ Outsorcing



Ferramentas de Colaboração Avançadas 

Groups

Planner

Skype Business

Videos

Teams

Yammer

Portal de Politicas



Office 365 Groups



Office 365 Groups - Outlook

• Trilha de conversas

• Separada como uma nova caixa postal

• Rastreabilidade

• Disponível Online e no Outlook desktop

• Calendário Compartilhado

• Eventos da equipe ou da empresa

• Acessivel pelo outlook dos colaboradores



Office 365 Groups – Onedrive / OneNote

• Arquivos do grupo;

• Acessibilidade externa / interna

• Permissionamento / Versionamento

• Busca

• Preview

• Bloco de notas compartilhado

• Edição simultânea

• Use Cases
- Atas de reunião
- Brainstorms
- Checklists
- etc



Planner = Projeto Light + Groups



Skype for Business

Mais do que um instant Messaging



Seminários Web

Transmissão da reunião do Skype

• Alcance de até 10.000 pessoas

• Os participantes podem aderir de qualquer 
navegador/dispositivo

- Compartilhamento de vídeo e conteúdo

• Co-autoria em tempo real do Office no Skype for 
Business

• Documentos gravados automaticamente para o 
OneDrive for Business

• Compartilhamento de tela baseada em vídeo HD e 
controles de reprodução



Office 365 Video



Video
Como você

educa
onboarding & treinamento

Office 365 Video



Settings
Management

Video de destaque

Office 365 Video



Portal de Politicas da empresa

Controle de aceite   
na ultima versão

Relaciona com 
documentos de apoio



Customização visual do portal 

de politicas alinhada a 

identidade visual da empresa

Funcionalidades principais

Integração automática 

com o login do Active 
Directory / Office 365

Single Signon – Acesso 

sem digitar a senha

Gamificação de 

percentual de aceite por 
usuário através de 

banner

Registro de aceite da 

politica mantendo o 
registro histórico de cada 

versão

Navegação 

simplificada aos 
documentos de 

suporte à politica

Notificações de 

aceite, novas 
politicas e 

versões.

Abrange usuários 

internos e externos 

(fornecedores, canais, 
franquias, etc)
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Controles e relatórios de 

aceite sobre os documentos

Funcionalidades principais

Cadastros de politicas 

por publico alvo

Dashboard de 

percentual de aceite por 
politica

Versionamento de politicas 

e documentos de suporte

Alerta e lembretes para os 

usuários que ainda não 
aceitaram todas as politicas

Uso de grupos para otimizar 

permissionamentos de revisão 
e aprovação de politicas

Workflow de 

aprovação/publicação da 
politica realizado pelo sistema
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Microsoft Teams

Ferramenta de Chat 
Corporativa

On the go

Flexível 

Histórico de conteúdo

Canais

Conversas Privadas

Customizavel

Bots

Conectores de Conteúdo



Segurança

• Encriptação de dados

• Autenticação utilizado  
usuário/senha corporativo

• Usa estrutura de 
permissionamentos
corporativa

• Retira automaticamente 
usuários que não fazem 
parte da empresa

Microsoft Teams



Yammer

Rede Social Corporativa 

• Fórum de Discussão

• Canal de Noticias

• Gamificação

• Network e 
desenvolvimento de 
equipes



• Gestão de dispositivos

• Relatórios de auditoria

• Prevenção de perda de 
dados

• Compliance Discovery

• Arquivamento de caixas 
postais

• Retenção de e-mails

• Rastreamento de e-mails

Investigações e Controles de Segurança


