
Depois de verificar os planos e serviços disponíveis no Office 365, 
chegou o momento de escolher a solução que melhor se adequa 
ao seu negócio, fazer um teste, migrar para a nuvem Microsoft 
e levar seu negócio a um novo patamar de produtividade e mobilidade.

1. Escolha o plano mais adequado à necessidade do seu negócio;
2. Faça um teste gratuito da solução por 30 dias: www.aka.ms/trialOffice365;
3. Acione seu revendedor ou a Microsoft;
4. Migre seu ambiente para o Office 365.

Próximos Passos

Para comparar todas as opções de Plano do Office 365, 
acesse: www.aka.ms/compareplanos

Para conhecer detalhadamente o que cada serviço 
presente na suíte do Office 365 oferece, acesse:
www.aka.ms/descricao_do_servico

Acompanhe a evolução do Office 365: www.aka.ms/roadmap365 

Casos de Sucesso: www.aka.ms/sucesso365 
 

Informações adicionais:

Guia de compras

www.office365.com.br
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Project Pro/Online para Office 365

Web Browser + Desktop Modulo Add-on 
para Web Browser1 Web Browser ConsoleWeb Browser

n/a n/a

Project Pro para O365 Project Online com
Project Pro para Office 365 Project Lite Project Online Project Server

MEMBROS DE EQUIPEGERENTE DE PROJETOS PMO/ EXECUTIVOS

Gerencie projetos e colabore facilmente de praticamente qualquer lugar com as ferramentas 
certas para gerentes de projetos, equipes de projetos e tomadores de decisões.

1514

Visio Pro para Office 365
O Microsoft Visio Pro para Office 365, disponível como assinatura por meio 
do Microsoft Office 365, inclui os mesmos recursos, estênceis e formas 
que o Visio Professional 2013.

Veja todos os recursos do Visio em: www.aka.ms/visiopro

Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Para mais informações sobre o Project Online, acesse: aka.ms/projecton
Aproveite e faça um teste do Project Professional: aka.ms/testeproject 

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para Licenciamento em Volume.

Planejamento de Projeto
Sincronização com tarefas no SharePoint 

Sincronização com Project server/Project Online  

Atualizações do Serviço

Gerenciamento de Tempo 

Gerenciamento de Tarefas

Compartilhamento de documentos / colaboração 

Gerenciamento de Demanda

Análise de portifólio e Priorização

Gerenciamento de Recursos

Relatórios e Business Intelligence

Plataforma 
de Serviços 
na Nuvem 
Microsoft

Mantenha o seu negócio 
ágil e responsivo usando 
a infraestrutura de nuvem 
híbrida com o Microsoft 
System Center, 
Windows Server 
e o Microsoft Azure.

Colabore com facilidade, 
segurança de nível empresarial 
e a flexibilidade de fazer as coisas 
mais rápido e mais eficiente, com 
o Office 365. Crie um ambiente 
de rede social produtiva, com: 
Yammer, Office 365 e Skype for 
Business. E atinja os clientes 
com o Microsoft Dynamics CRM.

Entrega experiências fluidas 
que transcedem tempo, local, 
contexto e dispositivo.

Funciona como uma 
rede em um ambiente 
de trabalho moderno.

Dispositivos 
e Mobilidade

Produtividade 
na Nuvem e 
Computação Social

Reinvente sua empresa com a Microsoft



Na era digital a tecnologia tornou-se o grande equalizador, dando voz aos seus 
clientes, parceiros e funcionários; permitindo que seus negócios escutem e 
tornem-se mais responsivos às necessidades dos clientes e oportunidades.
A digitalização está mudando como fazemos negócios e continuará até 2020, de 
acordo com o Gartner. A força de trabalho global tornou-se cada vez mais móvel. 
Com quase um terço das pessoas trabalhando fora de um ambiente de escritório 
tradicional. Isto representa uma demanda crescente por soluções de mobilidade. 
Uma nova era de dados conectados, dispositivos e serviços em nuvem.

A Microsoft, como uma empresa de produtividade e plataforma, está reinventando 
a produtividade para capacitar cada pessoa e cada organização do planeta 
para fazer mais e alcançar mais.

Torne seu negócio mais ágil, 
fornecendo insights adicionais 
do cliente com o Microsoft 
Dynamics CRM e insights de 
negócios com o Microsoft SQL 
Server e BI para Office 365.

Capacite seu pessoal para 
trabalhar a partir dos 
dispositivos que eles escolherem, 
proporcionando acesso 
consistente e proteção de seus 
dados e aplicativos corporativos 
com o Windows Intune.

Desbloqueia insights a partir de 
qualquer dado e toma decisões 
mais inteligentes e rápidas.

Responde mais rapidamente às 
mudanças nas necessidades dos 
negócios com uma nuvem 
híbrida flexível. 

Excelência global em serviços de nuvem híbrida; cultura de 
confiabilidade, segurança e privacidade; soluções abrangentes 
e conectadas; alcançar consumidores e empresas; experiências familiares 
e fluidas. Conheça a solução de nuvem Microsoft e surpreenda-se.

Insights 
de Negócios 
e Missão Crítica

Plataforma 
na Nuvem

Project Pro/Online para Office 365

Web Browser + Desktop Modulo Add-on 
para Web Browser1 Web Browser ConsoleWeb Browser

n/a n/a

Project Pro para O365 Project Online com
Project Pro para Office 365 Project Lite Project Online Project Server

MEMBROS DE EQUIPEGERENTE DE PROJETOS PMO/ EXECUTIVOS

Gerencie projetos e colabore facilmente de praticamente qualquer lugar com as ferramentas 
certas para gerentes de projetos, equipes de projetos e tomadores de decisões.

1514

Visio Pro para Office 365
O Microsoft Visio Pro for Office 365, disponível como assinatura por meio 
do Microsoft Office 365, inclui os mesmos recursos, estênceis e formas 
que o Visio Professional 2013.

Veja todos os recursos do Visio em: www.aka.ms/visiopro

Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Para mais informações sobre o Project Online, acesse: www.aka.ms/projecton
Aproveite e faça um teste do Project Professional: www.aka.ms/testeproject 

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para Licenciamento em Volume.

Planejamento de Projeto
Sincronização com tarefas no SharePoint 

Sincronização com Project server/Project Online  

Atualizações do Serviço

Gerenciamento de Tempo 

Gerenciamento de Tarefas

Compartilhamento de documentos / colaboração 

Gerenciamento de Demanda

Análise de portfólio e Priorização

Gerenciamento de Recursos

Relatórios e Business Intelligence



Principais diferenciais do Office 365

Office 365: Pacote Office mais camada de serviços

Vamos entender o Office 365 para empresas

Office 365 para pequenas e médias empresas

Office 365 para grandes empresas

Office 365 para governo

Office 365 para educação

Nós te ajudamos a migrar para a nuvem!

Project Pro/Online para Office 365

Visio Pro para Office 365

Próximos passos e informações adicionais

Office 365 é um pacote de soluções composto por software mais serviços, conectados 
à nuvem, que fornece total mobilidade e flexibilidade para o negócio. Acessível de qualquer 
dispositivo e de qualquer navegador, o Office 365 entrega a mesma experiência 
para os colaboradores em qualquer plataforma.

O Office 365 é composto pelo pacote do Office Professional Plus somado a serviços como: 
Exchange (e-mail corporativo), SharePoint (armazenamento de documentos e intranet), 
Skype for Business (mensagens, voz e vídeo), Office Online (Word, Excel, PowerPoint e 
OneNote no browser) e Yammer (Rede Social Corporativa).

O que é Office 365?
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Nós te ajudamos
a migrar para 
a nuvem!

Incluído como parte do serviço 
para novos clientes, especialistas da 
Microsoft irão apoiá-los na 
configuração do ambiente.

Para mais informações sobre FastTrack e Oferta de Adoção, 
acesse: www.aka.ms/ofertadeadocao

Para mais informações sobre o processo de elegibilidade, 
acesse: www.aka.ms/ofertaelegibilidade

Suporte pró-ativo 
entregue pelo time 
da Microsoft.

Suporte remoto 
para implantação 
disponível para 
empresas com mais 
de 150 usuários 
qualificados.

Inclui todos os 
serviços disponíveis 
no Office 365.

Oferta de serviços prestados 
aos clientes para ajudar com 
a integração e adoção.

Use para 
remediação, 
migração & 
atividades de 
adoção através 
dos parceiros.

Disponível para 
todas as empresas 
com mais de 150 
usuários 
qualificados.

Inclui todos os 
serviços disponíveis 
no Office 365.

FastTrack para Office 365 

Office 365 Oferta de adoção

(Não inclui migração de e-mails).

(Inclui migração de dados & e-mails).

Suporte inicial para provisionamento e configuração do ambiente

Oferta por tempo limitado
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Necessário prévia validação de elegibilidade para uso dos planos educacionais.

Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Funcionalidades/Planos
E1

(Oferta Gratuita) E3 E4

Exchange Online

Skype for Business 

SharePoint Online

OneDrive For Business

Yammer

Office Online

Pacote Office

Segurança Avançada (Restrições em 
mensagens e Prevenção de perda de dados)

Enterprise Voice (Skype for Business + PABX Local)

50 GB ilimitado ilimitado

Office 365 para educação

Para mais informações sobre os planos educacionais, acesse:
www.aka.ms/planoseducacionais. Aproveite e faça um teste por 30 dias!

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para
    Licenciamento em Volume (OVS-ES ou EES). 

O Office 365 para educação fornece às escolas, faculdades 
e universidades o uso das melhores ferramentas de produtividade 
no administrativo e também nas salas de aula.

5

Integra-se diretamente com Active Directory (AD)
Maior segurança e controle
Melhor experiência para os usuários

Veja todas as informações sobre segurança, privacidades e continuidade 
do serviço do Office 365 em nossa Central de Confiabilidade:
www.aka.ms/central_de_confiabilidade

Integração com ambiente local

Multiplataforma

A TI sob controle

Suporte 24x7

Compatível com diversos browsers
Compatível com diversos dispositivos
Mesma experiência de uso em todas as telas

Gestão unificada
Delegação de funções
Controle de acessos

0800-047-4958
SLA de 99,9% com apoio financeiro

Principais diferenciais 
do Office 365

Datacenters que atendem requisitos internacionais
Certificações ISO 27001, HIPAA, FISMA entre outras
Todas as informações criptografadas

Você sabe onde seus dados estão armazenados
Oferecemos opções de segurança flexível para sua gestão
Processos proativos de identificação de ameaças

Disponibilidade de 99,9%
Redundância lógica e física
Capacidade de recuperação de desastres

Seus dados são de sua propriedade
Você faz a gestão e tem o controle sobre o
compartilhamento de informações
Não usamos seus dados para outros fins

Privacidade

Continuidade do serviço

Segurança aprimorada

Datacenters certificados
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Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Necessário prévia validação de elegibilidade para uso dos planos governamentais.

Funcionalidades/Planos Plano E1 Plano E3

Quantidade de usuários

Exchange Online

Skype for Business 

SharePoint Online

OneDrive For Business

Yammer

Office Online

Pacote Office

Segurança Avançada (Restrições em 
mensagens e Prevenção de perda de dados)

Office 365 
para governo

50 GB

ilimitado

Para mais informações sobre os planos governamentais, 
acesse: www.aka.ms/governo.

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para
    Licenciamento em Volume. 

Non Profits (ONGs)

O Office 365 agora 
está disponível como 
doação para organizações 
sem fins lucrativos 
qualificadas. Para mais 
informações, acesse: 
www.aka.ms/Office365doacao

ilimitado

ilimitado

E-mail, Calendário, Contatos e Tarefas em um ambiente 
seguro e confiável.
Tenha seu e-mail corporativo com 50 GB de espaço de armazenamento por 
usuário, calendário compartilhado e contatos em seu PC, celular e direto na 
web. O Exchange online, ao mesmo tempo que garante sua mobilidade, 
mantém sua segurança com anti-malware e anti-spans robustos.

Armazene, compartilhe e gerencie seus arquivos de trabalho.
Armazene seus arquivos com facilidade e segurança. Você pode gerenciar 
bibliotecas e compartilhar documentos com seus funcionários e, inclusive, 
editá-los simultaneamente. É possível sincronizar o OneDrive com as máquinas 
para ter acesso offline, além de trabalhar com os arquivos e as pastas da sua 
biblioteca no desktop, como você já está acostumado. O principal benefício é 
o acesso online, de qualquer lugar e qualquer dispositivo. 

Uma intranet pronta para ser customizada 
de acordo com sua necessidade.
O SharePoint unifica e simplifica a disponibilização de portais intranet e 
extranet, websites, gestão e compartilhamento de documentos e informações. 
É possível criar sites para cada equipe da sua empresa, sejam eles 
personalizados ou a partir de templates disponíveis, manipular os níveis de 
restrição de cada informação disponível, acessar a plataforma offline e ter o 
conteúdo sincronizado automaticamente ao se conectar à rede. Portal líder no 
segmento corporativo, por trabalhar também como frente das soluções de BI.

Videoconferência e comunicação por texto, voz e vídeo entre a equipe.
Para você, que precisa de uma ferramenta completa de comunicação para sua 
empresa, com clientes e fornecedores, pode contar com videoconferência 
em HD para até 250 participantes (incluindo externos), mensagem 
instantânea, sensor de presença inteligente, integração com VoIP, além de 
compartilhamento de arquivos e telas.

Office 365: 
Pacote Office 
mais camada 
de serviços

6



Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Funcionalidades/Planos Plano K1 Plano E1 Plano E3 Plano E4

Quantidade de usuários

Exchange Online

Yammer

Office Online

SharePoint Online

Skype for Business 

OneDrive For Business

Pacote Office

Segurança Avançada (Restrições em 
mensagens e prevenção de perda de dados)

Enterprise Voice (Skype for Business + PABX Local)

ilimitado

2 GB

recursos limitados

50 GB

ilimitado ilimitado ilimitado

ilimitado ilimitado

Office 365 para 
grandes empresas

Para mais informações sobre os planos Enterprise, acesse:
www.aka.ms/grandesempresas. Aproveite e faça um teste por 30 dias!

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para Licenciamento em Volume.

10

Rede social corporativa para interação e troca 
de conhecimento entre os funcionários.
Agilize sua comunicação encontrando pessoas, informações e unificando 
sua base de conhecimento. Melhore o trabalho em equipe com o 
compartilhamento de ideias, conteúdos e documentos através de uma rede 
social corporativa. Explore em sua empresa a mais nova forma de trabalho 
disponível no mercado.

Seu pacote Office acessível através de qualquer navegador. 
O Office Online é uma forma rápida e prática de criação, edição e 
compartilhamento de documentos no Excel, PowerPoint, Word e OneNote; 
de qualquer navegador e qualquer dispositivo (PC, Mac, Tablet ou 
Smartphone). Diversas versões de um mesmo arquivo não são mais 
necessárias, pois com Office Online todos podem acessar um arquivo e 
editá-lo ao mesmo tempo (edição simultânea). 

Microsoft Project ajuda a planejar projetos e colaborar 
com outras pessoas com facilidade. 
Mantenha-se organizado e controle seus projetos com o único sistema de 
gerenciamento criado para funcionar de forma integrada com outros 
aplicativos e serviços na nuvem da Microsoft. O Project Online é construído 
no SharePoint Online e projetado para funcionar com o Office 365, 
oferecendo uma experiência familiar que melhora a colaboração e ajuda na 
produtividade.

Simplifique informações complexas com diagramas profissionais, 
que você pode criar com apenas alguns cliques.
O Visio torna a diagramação simples, captura rápida de um fluxograma, 
que foi criado em um debate no quadro de comunicações; mapeia uma 
rede de TI, monta um organograma, documenta um processo empresarial 
ou desenha uma planta baixa.

7

O tradicional Office instalado na máquina, que você sempre usou.
O Office 365 traz os tradicionais produtos da família Office com novos 
recursos, que otimizam tempo e fazem com que seus funcionários 
tornem-se mais produtivos; disponibilizando sempre a última versão para 
que sua empresa mantenha-se atualizada sem custo adicional. Além de 
estarem instalados na máquina (até 5 PCs ou Macs), estão conectados com 
a nuvem e otimizados para toque. 
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Para mais informações sobre os planos para pequenas e médias empresas, acesse: 
www.aka.ms/pmes. Aproveite e faça um teste por 30 dias!

Como adquirir:
Esta oferta pode ser adquirida por meio de:
> Compra direta pelo site da Microsoft (Online - www.office365.com.br); 
> Compra com um Revendedor Autorizado Microsoft para licenciamento em volume.

Office 365 para 
pequenas e médias
empresas

8

Consulte a Microsoft ou seu revendedor para mais informações. 

Funcionalidades/Planos
Office 365 

Business
Office 365

Business Premium
Office 365

Business Essentials

Quantidade de usuários

Exchange Online

Exchange Online Protection 
(Anti-Vírus, Anti-Spam, Anti-Malware)

Skype for Business 

SharePoint Online

OneDrive For Business

Yammer

Office Online

Pacote Office1

Até 300 Até 300 Até 300

Veja a seguir qual 
o melhor plano para 
sua empresa

Governo

Office 365 
governo

Planos adequados
para governo
Ferramentas de 
administração avançadas
Gestão e Segurança 
centralizada

Pequenas e Médias Empresas

Office 365 pequenas 
e médias empresas

Versão personalizada

Requer TI generalista

Projetado para empresas 
com até 300 usuários

Grandes Empresas

Office 365 
grandes empresas

Diferentes versões para
cada tipo de usuário
Ferramentas de 
administração avançadas
Gestão e Segurança 
centralizada

Educação

Office 365 
educacional

E-mail e colaboração 
gratuitos
Ferramentas de 
administração corporativas
Recursos específicos
para Educação

Nós entendemos que segmentando 
e flexibilizando nossas ofertas por tamanho 
de empresa, nós conseguiremos sempre 
fornecer as melhores ferramentas de 
produtividade e colaboração para todo 
e qualquer tipo de organização.

Vamos entender 
o Office 365 
para empresas

1 Word, Excel, Outlook, Power Point, Publisher e OneNote


