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Capítulo 1: Redeÿnimos onde, quando e como trabalhar 3

Independentemente do tipo de organização,

a transformação digital está gerando grandes mudanças. 

Bancos, escolas, varejistas, fabricantes e até mesmo

hospitais estão reinventando a forma de alcançar mais

de maneira conjunta, em resposta à rápida mudança

dos objetivos corporativos. A Accenture refere-se a

estas forças de trabalho como "líquidas”.

Já que, para gerar mudança, eles devem se tornar ágeis

em todos os níveis da organização.1 Não se trata somente

de mudar o que as empresas fazem, mas mudar a maneira

como elas fazem.

Redefinimos onde, 
quando e como trabalhar.01

dos líderes de RH disseram que a experiência
pessoal é importante para o sucesso.

1.  Technology Vision 2017: Technology For People (Technology Vision 2017: Tecnologia para as pessoas), 
Accenture, 2017.
2.  “The Employee Experience Is the Future of Work: 10 HR Trends for 2017” (A experiência do funcionárioé 
o futuro do trabalho: 10 tendências de RH para 2017), Forbes, janeiro de 2017.

estão investindo 
em mais 

capacitação.

estão melhorando 
os espaços 
de trabalho.

estão dando 
mais incentivos.
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Tempo é dinheiro neste mercado em rápida evolução. De acordo com um relatório recente da PwC, “as oportunidades de mobilidade 
são a chave para atrair, desenvolver e captar talentos. As diferentes preferências e expectativas devem ser gerenciadas com 
cuidado”1, ou seja, devemos realmente escutar e responder onde, quando e como as pessoas preferem trabalhar. É uma grande 
oportunidadepara que equipes e organizações de qualquer tipo e magnitude reinventem seu ambiente de trabalho.

1. Talent Mobility: 2020 and beyond (Mobilidade de talentos: 2020 e além), PwC de 2012.
2. “53 million Americans are freelancing, new survey nds” (Segundo uma nova pesquisa, 53 milhões de pessoas nos EUA são freelancers), 

Freelancers Union, 4 de setembro de 2014.
3. Millenials at work: Reshaping the workplace (Millenials no trabalho: Remodelando o espaço de trabalho), PwC, 2011.
4. “Analyst Report: Why videoconferencing is critical to business collaboration” (Relatório de análise: Por que a videoconferência é a chave 

para a colaboração empresarial), Gigaom.

53 milhões
de pessoas nos EUA,

Atualmente: 2020:

ou 34% da força de trabalho total, 
são funcionários autônomos.2

da força de trabalho
global será de millenials.³

dos funcionários nos EUA 
trabalharão remotamente.3

da força de trabalho global 
são funcionários autônomos.4
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mas sim que o trabalho possa ser feito onde você realmente está.
Embora as opções exíveis de trabalho sejam cada vez mais populares, 
os trabalhadores remotos podem se sentir desconectados sem as 
ferramentas adequadas. Eles precisam se conectar facilmente com 
colegas, parceiros, fornecedores e clientes onde quer que estejam, 
e querem ter a capacidade de interagir de diversas formas, usando 
o dispositivo de sua preferência. O acesso a ferramentas 
de videoconferência, mensagens em tempo real ou compartilhamento 
de arquivos é essencial para manter aquela sensação de “equipe” 
e companheirismo prossional.

As pessoas querem trabalhar da maneira que vivem. Na medida
em que canais sociais e de comunicação através de vídeo
se tornam mais frequentes em nossas vidas pessoais, é natural
querer se comunicar da mesma forma com colegas, clientes
e parceiros. A visão do escritório tradicional está mudando.
O horário de pico está desaparecendo. As políticas relacionadas
ao trabalho em casa (home office) são cada vez mais comuns. 
A popularidade dos espaços de trabalho compartilhados vem 
aumentando. As pessoas esperam cada vez mais que o local de 
trabalho não seja um lugar em que você deveria estar, 

O trabalho está onde você está.

ou 34% da força de trabalho total, 
são funcionários autônomos.2
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O segredo da transformação bem-sucedida do local de trabalho depende

em grande parte da capacidade de adotar exibilidade e mudar. A tecnologia

avançada permite repensar como poderia ser um escritório e o que pode 

acontecer dentro ou fora de uma área sem fio e sem fronteiras.

De acordo com uma pesquisa executiva global de 2015 realizado pela Deloitte

e pelo MIT Sloan Management Review, as organizações mais desenvolvidas

digitalmente estão mais confortáveis ao correr riscos do que aquelas com

menor desenvolvimento digital. A tranquilidade em relação ao risco e à criação

de estilos de trabalho colaborativos são fatores essenciais da inovação.¹

Pense em todos os empreendedores inovadores que mudaram

completamente os padrões da indústria tradicional para criar diferentes

modelos de negócios, tais como Lyft, Airbnb e Warby Parker.

Nós desenvolvemos
uma cultura de inovação02

1. “Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation” (Estratégia, não tecnologia, impulsiona
 a transformação digital), MIT Sloan Management Review, 2015.
2. “Gartner Tells IT Executives How to Enable Enterprise Collaboration” (A Gartner mostra a seus executivos 

de TI como facilitar a colaboração empresarial), CIO, 13 de maio de 2014

“A colaboração pode tornar-se mais 
contextualizada e mais impactante
em termos de negócios. 
Esta nova colaboração será um 
diferencial em relação à competitividade 
da sua empresa no futuro”.²

-Monica Basso, vice-presidente de pesquisas da Gartner
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1. How Warby Parker Is Turning Aordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy” (Como a Warby Parker está
 transformando óculos baratos em um legado duradouro), Tech at Bloomberg, 16 de dezembro de 2016.
2. “Create a Digital Workplace Manifesto for Executives and Employees” (Crie um manifesto do espaço de trabalho 

digital para executivos e funcionários), Gartner, 18 de maio de 2015.

Segundo tech at Bloomberg, “Warby Parker está
constantemente explorando novas tecnologias para melhorar
a experiência do cliente, incluindo a possibilidade de
desenvolver um aplicativo que permita exames visuais
e outros exames oftalmológicos a partir de um
dispositivo móvel”.¹

Cada um destes exemplos tem em comum o desejo de usar
a tecnologia para mudar modelos de negócios tradicionais. 
A Gartner encoraja as organizações a pensar de forma mais
aberta e integrada no trabalho digital móvel, social
e na tecnologia em nuvem.²
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1. “Opening Up Higher Education with Collaboration Technology” (Abertura da educação superior
 com tecnologia colaborativa), Cisco.http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration/
 meetings/sjsu-case-study.pdf

Organizações e pessoas se adaptam e evoluem de maneiras novas
e interessantes. Trabalhar em qualquer lugar está substituindo
o home-office.. Muitas empresas estão optando por aumentar a sua
força de trabalho remota, expandindo suas equipes de maneira rentável
e expandindo sua reserva de talentos. Eles fazem isso recorrendo
a diferentes ferramentas de comunicação e colaboração para garantir
que os funcionários possam trabalhar independentemente de onde estejam.
A chave é a produtividade facilitada pela tecnologia.

E não são apenas empresas novas que estão buscando maneiras mais
inteligentes de aproveitar a tecnologia que proporciona a colaboração.
Nas universidades de prestígio, alguns professores estão acelerando
suas pesquisas ao se conectarem com seus pares em outras faculdades
sem a necessidade de viajar para reunirem-se pessoalmente.
Eles também oferecem horas de tutoria face-a-face a partir de qualquer
lugar onde estejam, convidando palestrantes para apresentarem-se
virtualmente. A Universidade do Estado de San Jose (SJSU) usa tecnologias
colaborativas de vídeo para que os alunos possam propor ideias e obter feedback 
sobre o seu trabalho das principais agências de publicidade em Nova York e Londres.

O que pode ser alcançado quando as pessoas aprendem a colaborar 
em vez de apenas comunicarem-se?

“A colaboração enriqueceu o nosso programa, 
permitindo que os alunos abordem o mundo real.
Estamos oferecendo uma série de oportunidades 

para derrubar barreiras geográficas e oferecer 
acessoà verdadeira experiência do setor”.¹

-John Delacruz, Professor de Publicidade,
San Jose State University (SJSU)

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration/index.html
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A Cisco, líder por muitos anos em comunicações unicadas
e espaços colaborativos, vem ajudando as organizações a tornar
realidade a sua promessa de ter uma comunicação transparente e fluida.
A cultura de inovação da empresa oferece agora o Cisco Spark™,
um serviço em nuvem e concentrado em aplicações que oferece
um pacote completo de colaboração para que as equipes criem,
reúnam-se, enviem mensagens, façam chamadas, escrevam
suas ideias em um quadro branco digital e compartilhem,
independentemente de estarem fisicamente juntas ou não.

Colaboração na sua expressão máxima
Obtenha mais resultados, em qualquer lugar, com o Cisco Spark

03

1. “Cisco Collaboration a Header in 5 Gartner Magic Quadrante Reports” (Relatório: A colaboração
 da Cisco é líder nos 5 quadrantes mágicos da Gartner), Blog Cisco, fevereiro de 2017.

Em um relatório recente da Gartner,
a Cisco foi identificada como a líder
em cinco quadrantes mágicos
concentrados em colaboração, 
incluindo sistemas de conferência 
on-line e sistemas de vídeo 
em grupo.¹
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O Cisco Spark estabelece um novo padrão de colaboração
para a força de trabalho moderna, com um fluxo de
trabalho contínuo, que permite que as equipes interajam
livremente a qualquer momento, em qualquer
lugar e da forma que precisarem. As reuniões deixaram
de acontecer em períodos específicos, com uma hora
para começar e terminar. O Cisco Spark permite que a
conversa continue antes, durante e depois.

“Não devemos deixar que o conceito de ‘reunião’
determine como e quando nos conectamos.
A colaboração acontece em uma sequência,
e não de maneira fragmentada, determinada
pelo fato de uma pessoa fazer a reserva de

uma sala ou elaborar uma agenda. As reuniões
são parte de uma conexão orgânica e constante

entre as pessoas. A melhor reunião nunca termina.”¹

-Rowan Trollope, Vice-Presidente Sênior
e Gerente Geral, IDC e Aplicações, Cisco
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1. 17 Things CEO Chuck Robbins Said About Cloud, Cisco’s Future Technology Bets and The Channel’s
 Monster Infrastructure Modernization Opportunity” (17 coisas que o CEO Chuck Robbins disse sobre
 a nuvem, as apostas tecnológicas futuras da Cisco e a oportunidade dos parceiros do canal
 de modernizar a infraestrutura ), CRN, 3 de novembro de 2016.

Conecte-se a pessoas para colaborar continuamente em
qualquer lugar e em qualquer dispositivo com as reuniões do 
Cisco Spark. Compartilhe ideias e realize qualquer tarefa antes, 
durante e após a reunião em um uxo de trabalho contínuo na 
sua própria sala virtual. As reuniões do Cisco Spark funcionam 
com o Cisco WebEx®, o líder mundial em videoconferências e 
webconference. Você pode programar e participar de reuniões 
com até 200 participantes usando a aplicação Cisco Spark 
ou através do Microsoft Outlook. Ou você pode participar de 
reuniões menores sem agendamento. Comece a conversa 
antes do início da reunião e continue o diálogo depois que 
terminar compartilhando arquivos e notas, além de tratar das 
medidas propostas.

Organize-se com a criação de um espaço Cisco Spark para
cada projeto. Você pode convidar colaboradores, enviar
mensagens, compartilhar e até mesmo iniciar reuniões
agendadas ou espontâneas em um espaço com
videoconferência de alta qualidade e recursos avançados,
como lousa eletrônica.

“Vamos gerar uma tremenda inovação
para continuar a conectar pessoas.”

— Chuck Robbins, CEO, Cisco1

Cisco Spark: A experiência de colaboração completa

Espaços Cisco Spark
Um lugar para tudo

Reuniões
Aproveite ao máximo o seu tempo.
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Faça uma chamada a partir de qualquer dispositivo no mesmo
espaço onde as suas reuniões, arquivos e conversas estão.
Com o Cisco Spark, estabeleça comunicações por voz e vídeo
através de telefones IP da Cisco, por sistemas de vídeo e 
clientes de software para dispositivos móveis e computadores 
de mesa, usando os serviços de uma rede pública de telefonia 
comutada (PSTN ou RTCP). A agenda telefônica e o histórico 
de chamadas são sincronizados em todos os dispositivos, e 
você pode acessar seu correio de voz onde quer que esteja.

O Cisco Spark permite que os computadores compartilhem
arquivos e enviem mensagens de forma segura a partir de
qualquer dispositivo. Isso facilita a troca de informações e
o diálogo em tempo real o que, por sua vez, acelerar a
tomada de decisão. As mensagens e os arquivos estão
no mesmo espaço onde você começou suas reuniões,
e é possível enviar mensagens privadas para uma pessoa
ou iniciar uma discussão em grupo.

Messaging
Faça o seu trabalho em tempo real.

Chamadas
Comunique-se com qualquer pessoa

em qualquer lugar.

Como uma organização internacional de comunicações de marketing e relações públicas
pode reduzir o tempo de aprovação e de revisão de design em 50%? Veja como a Golin 
utiliza o Cisco Spark para acelerar a tomada de decisões e ser mais ágil do que nunca.

Tome decisões mais rápidas em uma empresa de Relações Públicas

Veja o estudo de caso
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Com a lousa eletrônica multiusuário que usa a aplicação Spark, a equipe 
pode capturar ideias enquanto desenha simultaneamente a partir de 
qualquer dispositivo no Cisco Spark Board. Com a possibilidade de usar 
o mouse ou as telas de toque, os usuários têm maior exibilidade e a 
opção de escolher onde trabalhar. Os arquivos da lousa eletrônica, o 
conteúdo no espaço do Cisco Spark e os desenhos podem ser salvos 
para uso posterior ou adicionados após a reunião.

Compartilhe arquivos e acesse-os de forma segura e 
facilmente em qualquer dispositivo. Os membros da equipe 
podem até mesmo revisar itens e comentar de maneira 
imediata através de mensagens no Cisco Spark. Em 
vez de rastrear comentários em vários e-mails, eles são 
armazenados em um só lugar, no espaço do Cisco Spark.

Uso compartilhado de arquivos
Compartilhar e pesquisar nunca foi tão fácil.

Lousa eletrônica
Interaja com seu equipamento.

Como um piloto de helicóptero no serviço militar colabora com outros músicos militares
para produzir um novo álbum?

Operação Encore, um grupo de membros do serviço militar dos Estados Unidos, alguns
na ativa e outros aposentados, que compartilham suas experiências através da música,
usaram o Cisco Spark para conectarem-se a partir de qualquer parte do mundo. Eles 
compartilharam arquivos para revisar o material gráfico, bem como arquivos de áudio,
podendo ensaiar ao vivo através de uma videoconferência WebEx integrada.

O Cisco Spark cria uma conexão musical a partir da frente de batalha

Veja o estudo de caso
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Com o Cisco Spark Board, interagir e trabalhar juntos ficou
mais fácil do que nunca. Cisco Spark Board é um dispositivo
opcional que melhora a experiência, permitindo que as salas
de reunião tenham um uxo de trabalho contínuo entre
espaços físicos e virtuais. Graças à funcionalidade de
“proximidade” do Cisco Spark, o Cisco Spark Board
reconhece os usuários Cisco Spark direcionando-os e
conectando-os automaticamente sem a necessidade
de usar qualquer cabo. O dispositivo de colaboração
sensível ao toque combina apresentação sem fio, uma lousa 
eletrônica e videoconferência. Os usuários podem desenhar
simultaneamente com o mouse ou com as telas de toque
a partir de qualquer aplicativo Cisco Spark e no Cisco Spark
Board, dando-lhes uma grande exibilidade e a opção de
escolher onde trabalhar. Os arquivos e o conteúdo ao vivo
dos espaços em equipe, assim como os desenhos, podem
ser guardados para futuras discussões neste espaço exclusivo.
Toda esta uência é acompanhada por uma criptograa
ponto-a-ponto, altamente segura.

Quadro Cisco Spark
Design intuitivo

Serviços híbridos Cisco Spark
Experiências incríveis em todas as áreas

Uma maneira simples e segura de conectar serviços locais e na nuvem, 
para entregar recursos superiores de áudio, vídeo e compartilhamento 
de arquivos.

Os serviços híbridos Cisco Spark oferecem a melhor experiência graças 
a uma instância local de processamento que reduz a latência e ajuda 
a reduzir o consumo da largura de banda.  Há a oferta de uma melhor 
utilização dos recursos e experiência de alta qualidade para usuários que 
executam o Cisco Spark de um nó local híbrido instalado em um servidor 
Cisco UCS® na sua rede.
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O Cisco Spark Depot é um catálogo crescente de integrações
e bots que podem ser adicionados ao Cisco Spark para acelerar
os resultados dos negócios em empresas de todos os 
tamanhos.

Cisco Spark for Developers oferece APIs aberta e poderosa 
para que os desenvolvedores criem aplicativos inovadores e 
úteis que estendam o valor do Cisco Spark. Você pode
aproveitar as integrações e os bots prontos para uso na 
plataforma, ou pode ainda criar suas próprias soluções 
personalizadas com o Cisco Sparks for Developers.

Cisco Spark Depot
Trabalhar de forma mais inteligente e híbrida.

Cisco Spark for Developers
Amplie a experiência Cisco Spark.

O Cisco Spark for Developers oferece APIs abertas e eficientes 
para que os desenvolvedores criem aplicativos inovadores 
e úteis que estendam o valor do Cisco Spark. Não há outra 
solução que reúna tantas facetas de colaboração em uma única 
plataforma unicada, o que cria diversas oportunidades para os 
desenvolvedores. Nossos kits de desenvolvimento de software 
estão disponíveis em várias linguagens e plataformas para 
acelerar o desenvolvimento comum, e muito ainda está por vir.
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Plano Cisco Spark Flex
Amplie a experiência Cisco Spark.

Um plano simples e personalizado de acordo com suas necessidades de colaboração:
O Plano Cisco Spark Flex permite que você escolha a inscrição mais adequada à sua empresa,
simplicando a compra, melhorando a exibilidade e otimizando os orçamentos. Duas opções estão disponíveis, 
e ambas incluem suporte.

Assinaturas por número de usuários, fornecendo serviços de reunião,
mensagens e chamada a todos os funcionários
Assinaturas de reuniões compartilhadas para dispositivos em salas e em mesas,
permitindo que você comece a fazer reuniões de vídeo
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A Cisco está empenhada em liderar a revolução da colaboração,
hoje e amanhã. O papel da tecnologia no mercado é incentivar e
inspirar inovação e grandes ideias.

A transformação digital continuará a gerar novas formas de
trabalho, e a Cisco continuará a ser um importante motor,
com uma visão que vai além de inovações internas, já que
as melhores ideias podem vir de qualquer lugar. Além de criar
e desenvolver novos serviços, tais como o Cisco Spark, ou novos

A melhor experiência de colaboração
hoje e amanhã
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dispositivos, tais como o Cisco Spark Board, a empresa também investiu 
21 milhões de dólares em projetos de todo o mundo e mais 150 milhões 
de dólares no ecossistema da Cisco Spark. E o Cisco Spark for Developers 
permite que os desenvolvedores dentro e fora da Cisco concretizem 
suas ideias, para que grandes conceitos se tornem grandes aplicações 
e integrações.
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Em 2015, a Cisco criou uma parceria com
a Universidade de New South Wales,
no Reino Unido, para transportar virtualmente
o físico e cosmólogo Stephen Hawking através 
de um holograma para o Sydney Opera House
para participar uma conferência. Ann Mossop, 
diretora de Palestras e ideias do Sydney Opera House
descreveu o evento como a primeira conferência
tecnológica na Austrália.

Esta noção de promover a inovação não é nova.
As próprias iniciativas de investigação e
desenvolvimento da Cisco ampliam os limites da 
tecnologia e da colaboração.
Isso gera grandes oportunidades que inspiram
experiências revolucionárias que irão determinar
o futuro da colaboração e permitir que as pessoas
se conectem de maneira nunca antes vista.



Descubra como o Cisco Spark
pode ajudar a sua equipe de trabalho.

Teste o Spark hoje mesmo
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