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Trabalho não é 
onde você está, 
mas sim aquilo 
que você faz.
O profissional moderno não 
quer ficar preso a uma mesa.

"Vou enviar o documento 
para o meu email, assim 
posso trabalhar em casa."

"Estou fora do escritório, 
amanhã eu mando a 

cotação para o cliente."

Afinal, o mundo não é estático.
O grande impacto da mobilidade na nossa vida pessoal está mudando as expectativas 
quanto à nossa forma de trabalhar.

dos CIOs e profissionais de TI acreditam que a 
mobilidade terá um impacto sobre as empresas igual 
ou maior do que a Internet teve na década de 90.

A mobilidade está se transformando 
rapidamente no novo normal.

A mobilidade promove a produtividade. O local de trabalho está mudando.

dos profissionais dos 
EUA serão móveis 

até 2020.

Profissionais mais 
flexíveis e ágeis

Tempo gasto na 
tarefa (empresarial)

Empodere sua força de trabalho móvel eliminando os 
obstáculos para a produtividade. Os funcionários podem usar 
ferramentas conhecidas, como o Outlook, Word, Excel, Skype 
for Business e Yammer durante todo o dia. No cenário atual 
de trabalho móvel, todos devem ser capazes de colaborar 
e trabalhar de praticamente qualquer lugar, usando seus 
dispositivos preferidos.

Segundo um estudo da Forrester, esse é o valor que a 
migração para o Office 365 pode economizar para uma 
empresa de 2.500 pessoas ao permitir que os profissionais 
móveis sejam mais produtivos
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Revise, edite, analise e 
apresente documentos do Office 
através de uma experiência do 
usuário conhecida, consistente 
e otimizada para dispositivos 
Windows, Android e Apple.

Com a integração com 
o OneDrive, você pode usar os 
aplicativos do Office para acessar 
documentos em praticamente 
qualquer lugar, continuar de 
onde parou no dispositivo que 
estava usando e até mesmo 
colaborar com outras pessoas 
quando estiver em trânsito.

O gerenciamento de dispositivos 
móveis   do Office 365 oferece 
proteção de dados interna em 
todos os dispositivos, até mesmo 
nos dos funcionários.

... e US$ 5.114 de valor 
capturado por profissional.

São 6 semanas de 
trabalho a mais...

Custos menores de 
deslocamento

Vantagens 
competitivas

Gastos menores 
com imóveis 

Tempo gasto na  
tarefa (serviços 

de campo)

Maior atração de 
talentos 

Fidelidade  
e retenção do 

cliente

Maior retenção de 
talentos 

Mais vendas

Sou mais produtivo quando trabalho fora do escritório.

Faço mais em menos tempo.

Faço mais na mesma quantidade de tempo.

Fico mais disposto a trabalhar por mais tempo 
quando estou fora do escritório.

dos profissionais usarão 
apenas dispositivos 

móveis para trabalhar 
até 2019.

do espaço do escritório 
fica vago durante o dia.

Número de dispositivos

Não é por acaso que as empresas permitem cada vez mais que os 
funcionários se conectem de fora do escritório. O trabalho remoto 

traz muitas vantagens para os empregadores e para os funcionários.

Empresas que adotaram o estilo de trabalho móvel 
relatam que os funcionários estão mais felizes 

e produtivos, e os custos reduziram.

Estima-se que cada trabalhador remoto 
produza 240 horas a mais de trabalho por ano.

A mão de obra móvel traz benefícios concretos, de acordo com 
as empresas globais que trabalham com profissionais móveis.

Office para todos 
os seus dispositivos

A nuvem traz vários benefícios, e o suporte à força de trabalho 
móvel é apenas um deles. Veja neste infográfico os 5 principais 
motivos para sua empresa cogitar migrar para a nuvem..

https://resources.office.com/landing-5-reasons-your-
business-should-move-to-the-cloud-infographic

Documentos em 
roaming

Segurança que 
acompanha você

7,4 bilhões

11,5 bilhões

7,2 bilhões

2014 2019

7,7 bilhões

Número de pessoas

Já temos mais dispositivos  
que pessoas.

"A reunião com o cliente 
foi muito longa, então vou 
participar da chamada em 
conferência quando voltar 
para a minha mesa." 

"Ela não está atendendo 
o telefone do trabalho 

porque está trabalhando 
em casa. Tente ligar para 

o celular."

O que impede você (ou seus funcionários)  
de trabalhar em qualquer lugar?

O trabalho móvel dá certo:  
o ROI da mobilidade

O Microsoft Office 365
 é a plataforma de 
produtividade móvel que 
está sempre disponível.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825586
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825586

