
Suporte Premier

Gerenciamento de Entrega
O Gerente Técnico de Conta (TAM) é um Especialista em Gestão de 

Serviços da Microsoft que age como parte da sua equipe para ajudá-lo a 

atingir seu estado desejado de TI e obter maiores benefícios com o 

Suporte Premier. Para atingir isso, o TAM trabalha para entender seu 

ambiente de TI, seus negócios, suas metas de TI e estratégias. 

Juntamente com a sua equipe, ele ajuda você no planejamento e 

utilização dos nossos Serviços Proativos para ajudar na redução de 

riscos, otimização da TI e suporte de novos usos da tecnologia. O TAM 

também trabalha com responsabilidade de escalar e gerenciar seus 

problemas dentro da Microsoft, abrangendo as equipes de 

desenvolvimento do produto e a gestão sênior, caso seja necessário. 

Alguns exemplos das atividades do TAM:

Planejamento e monitoramento

Planeja e gerencia a execução dos serviços, provendo relatórios e 

participando de reuniões com o cliente para apresentar o status dos 

serviços, monitorar a satisfação e discutir ações subsequentes.

Planejamento de entrega de serviços

Desenvolve um entendimento das necessidades de tecnologia e de 

negócios da empresa e das condições de satisfação.  Constrói um plano 

para entrega de serviços, visando a mitigação de riscos operacionais, 

otimização da eficiência da TI e a consequente geração de valor para o 

negócio. 

Comunicação proativa

Estabelece comunicação proativa com a equipe de TI para transmissão 

informações técnicas sobre atualizações, problemas críticos e potenciais 

para o cliente, reduzindo o risco de paralisação das tecnologias. 

Benefícios.

• Promoção das 

necessidades do cliente 

dentro da Microsoft e envio 

dos comentários dos 

clientes para os 

encarregados da tomada de 

decisões chave.

• Localização de engenheiros 

e especialistas garantindo a 

comunicação bilateral.

• Identificação das áreas 

para a melhora na redução 

dos mesmos problemas e 

prevenção de futuras 

falhas. Gestão de 

problemas de suporte para 

garantir que os problemas 

sejam escalados o mais 

alto possível na 

organização técnica da 

Microsoft para resolver a 

sua situação.

• Execução de relatórios 

programados e promoção 

de discussões contínuas 

com o Gestor de Suporte 

do Cliente (CSM).

Tenha melhores 

resultados sobre seus 

investimentos em TI.

Informações Confidenciais e Proprietárias da Microsoft. Para mais informações entre em 

contato com seu gerente ou acesso www.microsoft.com.br/premier


