
Profissionais experientes e apoio durante todo o 

ciclo de vida do software. 

Construa aplicações melhores e mais rápido, economizando tempo e recursos. Com os Serviços do 

Suporte Premier para Desenvolvedores, o seu time de desenvolvimento ganha acesso a trocar 

experiências com profissionais experts da Microsoft além de um conjunto completo de serviços 

concebidos para tanto acelerar os resultados quanto para reduzir os riscos ao longo de todo o ciclo 

de vida de desenvolvimento do software. Através do Suporte Premier para Desenvolvedores, sua 

equipe irá tirar proveito da experiência Microsoft e de recursos globais para ajudar a garantir um 

desenvolvimento coerente e coordenado de acordo com as iniciativas de negócio em geral.

Especializado para as suas necessidades.

O Serviço de Suporte Premier para Desenvolvedores é composto por 3 principais serviços que tem 

como objetivo ajudar sua organização a planejar, prevenir e resolver desafios no ambiente de TI.

Experiência ao seu lado.

Com o Suporte Premier para Desenvolvedores, seu time irá ganhar um gerente da Microsoft (TAM –

Technical Account Manager) especialista em desenvolvimento de aplicações, que poderá fornecer

conselhos e orientações estratégicas sobre arquitetura, visão e planejamento diferenciados em torno

de novas tecnologias além de “how-to” sobre assuntos gerais e exemplos de código.

O gerente Microsoft pode ajudar você a:

• Coordenar com as equipes de engenharia de suporte da Microsoft para oferecer

serviços técnicos, tais como laboratórios, oficinas, revisões de código, depuração e

otimização de serviços.

• Gerenciar e acelerar a escalada de problemas de suporte para que você possa se

preocupar em seus objetivos de negócio.

Obtenha todo o potencial de 

sua tecnologia Microsoft.

Premier para Desenvolvedores:

• Acesso à profissionais 
especializados

• Serviços abrangentes

• Canal de alcance e entrega global

• Personalizado para o seu negócio

Ative o seu negócio:

• Garantir que a sua organização 
de desenvolvimento está 
entregando capacidade ao 
negócio

• Reduzir o tempo entre ideia para 
solução entregue

• Melhoria de processos e 
desenvolvimento racional

• Compreender e mitigar os riscos 
de aplicação

Permita que o seu negócio lidere, 
inove e foque em seu negócio e não 
em obstáculos técnicos.

Estreite sua relação com a Microsoft, 
permita a Microsoft e todos os nossos 
recursos para desenvolvimento 
assegurar seu sucesso.

Suporte Premier para 

Desenvolvedores 

Atinja o estado desejado

(pessoas, processos, tecnologia)

Informações Confidenciais e Proprietárias da Microsoft. Para mais informações entre em 
contato com seu gerente ou acesso www.microsoft.com.br/premier



• Suporte Presente durante todo o 
ciclo de vida do software.

• Reduz o tempo entre ideia de 
negócio e implementação da 
solução

• Garantir que o desenvolvimento está 
focado em suportar as prioridades 
de negócio, e alinhado com os 
stakeholders.

• Focar em melhoria de processos e 
desenvolver maturidade.

• Reduzir o tempo para realizar o 
retorno sobre o investimento na 
solução

• Mais de 11.000 empresas, apoiadas 
por 8.000 especialistas em suporte

• “Com o Suporte Premier, nós 
sabemos que nossas entregas serão 
bem sucedidas e não 
desperdiçaremos tempo e nem 
dinheiro em algo que falhará. Nós 
temos mais do que um 
relacionamento comercial com a 
Microsoft;  Nós temos uma parceria 
estratégica onde a Microsoft nos 
direciona em como a tecnologia 
agregará valor para o negócio”

Olayinka Oni
Líder da Divisão de TI e 
Operações, Wema Bank. 

Previna e Otimize 

O Suporte Premier para Desenvolvedores ajuda sua equipe de desenvolvimento a assegurar 

excelência operacional e de serviços através da avaliação e otimização da sua infraestrutura 

para máxima estabilidade e segurança, educando e engajando seu time, aumentando as 

competências e fornecendo orientações operacionais para reduzir a complexidade na 

organização de TI. Esses são os objetivos dos nossos Serviços Proativos especialmente 

voltados para Desenvolvedores:

Transferência de conhecimento e boa práticas

Aproveite o melhor e mais recente conhecimento para manter atualizadas suas habilidades e 

minimizer quaisquer questões que apareçam.O Suporte Premier para o Desenvolvimento de 

Aplicações proporcionará práticas recomendadas pela Microsoft e o conhecimento adquirido em todo 

o mundo para sua equipe. Trabalhando ao lado de especialistas da Microsoft e engajando-se em 

treinamentos, workshops e laboratórios, nós ajudaremos sua equipe:

• Aprimore Habilidades

• Desenvolva com os padrões Microsoft e praticas recomendas em mente.

• Crie aplicações efetivas e  mais bem sucedidas para suprir as necessidades do 

seu negócio.

Desenvolvimento de Software Acelerado

Com conhecimento ganho, sua equipe superará rapidamente obstáculos em projetar, desenvolver, 

testar e entregar suas aplicações. Isso resulta em um ciclo de vida de desenvolvimento de software 

simplificado e acelerado – desde o projeto até a produção, e um suporte contínuo.

Valor Agregado a cada Estágio

O Suporte Premier para o desenvolvimento de aplicações oferece um completo conjunto de recursos e 

serviços que são precisos para suportar qualquer estágio do ciclo de desenvolvimento do software, 

incluindo:

• Serviços de Desenvolvimento de Aplicações

• Engenheiro de Campo Premier

• Suporte Técnico Comercial 

• Eventos e Workshops

• Laboratórios

• Suporte Premier Online

Desenvolvim
ento com 
prioridade 
em negócios

Acelerar e 
dar valor ao 
mercado

Reduzir os 
custos e 
aumentar a 
produtividade

Gerenciar 
os riscos

Informações Confidenciais e Proprietárias da Microsoft. Para mais informações entre em 
contato com seu gerente ou acesso www.microsoft.com.br/premier


