
COMECE 
A INOVAR.
CRIE UM 
PROGRAMA 
DE IDEIAS.   

Integrado ao  Microsoft Teams 
e Office 365.

g r á t i s

Maximize a colaboração
Aproveite ao máximo o poder do 
crowdsourcing. Envolva colaboradores, 
parceiros, fornecedores e clientes no 
processo de ideação. 

Colabore de onde estiver
Use o poder da computação em nuvem 
para integrar pessoas em diferentes 
localidades e com qualquer device. 

Avalie as propostas de valor
Defina critérios objetivos para avaliar as 
ideias promissoras e empodere as 
pessoas. 

Reconheça a participação
Reconheça as melhores ideias 
escolhidas e premie aqueles que 
colaboraram na proposição e 
desenvolvimento das propostas.  

Promova as melhores ideias
Promova as ideias vencedoras, e 
outras igualmente promissoras, para 
a próxima fase do processo, o 
desenvolvimento do Business Case.  

IDEATION



SP: +55 11 4420 9600  •  comercial@prosperi.com.br  •  www.teamsideas.com

SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO

INOVE USANDO O 
MICROSOFT TEAMS

O Microsoft Teams é um espaço de 
trabalho compartilhado, que foi 
desenhado para aumentar a colaboração, 
ampliar o fluxo de ideias e agilizar o 
trabalho das equipes. 

O Teams Ideas™ IDEATION integrado ao 
Microsoft Teams cria um ambiente 
poderoso e inovador, permitindo acelerar 
o tempo de lançamento de produtos e 
serviços no mercado, otimizar os 
processos internos e oferecer novas 
experiências aos usuários. IDEATION

IDEATION

Crie campanhas de ideias, compartilhe com toda a 
cadeia de valor e aproveite ao máximo o poder do 
crowdsourcing para obter insights sobre novos 
produtos, mercados, melhoria de processos e 
experiência do usuário. 

Comece um campanha de ideias. 
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Click em COMECE AQUI 
e gere um ambiente 
colaborativo para a 
inovação. 

CRIE UM
AMBIENTE

Crie uma 
Campanha de 
Ideias e descubra 
o poder do 
Crowdsourcing.  

INICIE UMA 
CAMPANHA

Promova a 
colaboração dos 
funcionários e crie 
uma mentalidade 
de start-up. 

COLABORE
Reconheça os 
colaboradores mais 
participativos. 

RECONHEÇA 

Engaje os colaboradores 
e as partes envolvidas 
através do Microsoft 
Teams. 

ENGAJE
Promova as 
ideias mais 
promissoras.  

PROMOVA  

INICIE SEU PROGRAMA
DE IDEAÇÃO EM APENAS

6 PASSOS


