
TRANSFORME 
DISRUPÇÃO EM 
OPORTUNIDADE 
E VANTAGEM 
ESTRATÉGICA.
Plataforma de ideação 
e gestão da inovação. 

Integrado ao  Microsoft Teams 
e Office 365.

Maximize a colaboração
Aproveite ao máximo o poder do crowdsourcing. 

Envolva colaboradores, parceiros, fornecedores e 

clientes no processo de ideação. Utilize o ambiente 

de trabalho colaborativo do Microsoft Teams.  

Otimize seus processos internos
Desenvolva Business Case de forma transparente, 

estruturada e colaborativa. Envolva especialistas 

de diferentes áreas técnicas. Estruture seu 

processo de trabalho. 

 
Simule cenários e aprove o portfolio
Estabeleça critérios de avaliação das propostas 

considerando objetivos estratégicos e indicadores. 

Simule cenários e aprove o portfólio de projetos de 

maior impacto estratégico no Portfolio Analysis. 

Aumente o controle sobre os projetos
Acompanhe a transformação das ideias em 

resultados com o Projects. Adote controles e 

métodos embarcados na solução de mercado 

mais utilizada no mundo, personalizada com as 

melhores práticas em gestão de projeto. 

Acompanhe os resultados 
Tenha visibilidade dos resultados de cada etapa do 

processo, da ideia ao encerramento do projeto, em 

relatórios e dashboard nativos, ou então crie seus 

próprios relatórios com o Microsoft Power BI. 
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SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO

PLATAFORMA 
CORPORATIVA 
DE GESTÃO DA 
INOVAÇÃO. 

O Teams Ideas™ é uma solução 
modular pensada para se adequar aos 
desafios de inovação de organizações 
de qualquer tamanho, podendo ser 
adotado isoladamente ou de forma 
combinada, aumentando a 
aderência aos processos de 
negócios, promovendo a máxima 
colaboração entre pessoas e áreas e 
permitindo a obtenção de insights 
transformadores sobre produtos, 
mercados, clientes.

Desenvolvida para gerenciar todo o 
ciclo de vida de inovação, os módulos 
do Teams Ideas™ permitem a geração 
de ideias promissoras, desenvolvi-
mento de business cases, seleção e 
priorização de propostas, gerencia-
mento do portfólio de inovação e 
investimento, e a avaliação dos 
indicadores de retorno do investi-
mento em inovação.

IDEAÇÃO 
Lance campanhas de ideias, engaje 
funcionários e parceiros e promova as 
mais promissoras. 

CADASTRO DE PROPOSTAS
Com uma interface simples e intuitiva, 
os usuários podem cadastrar e 
colaborar na elaboração das propostas 
de projetos de inovação. 

AVALIAÇÃO TÉCNICA/ECONÔMICA
Colaboração de diferentes áreas na 
avaliação e pontuação das demandas, 
com base em critérios objetivos e fluxo 
de trabalho configurável. 

PROJETOS
As propostas aprovadas podem ser 
transformadas em projetos no Teams Ideas 
Projects ou em outra solução de 
gerenciamento de projetos.

RESULTADOS
Acompanhe os resultados de cada etapa 
do processo com indicadores e 
Dashboards nativos ou no Microsoft 
Power BI. 

PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO
Priorização e seleção de demandas com 
base em critérios alinhados à estratégia 
corporativa.

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
Cenários podem ser simulados, 
comparados e analisados para aumentar a 
assertividade na decisão.

APROVAÇÃO EXECUTIVA
Aprovação sistematizada das propostas 
por executivos ou comitês.

IDEATION

BUSINESS CASE

PORTFOLIO ANALYSIS

PROJECTS

IDEATION


