
Olá, Departamento Financeiro!

Fim de trimestre sem crise.
Sabemos que o fim do trimestre está chegando 
pelo aumento no número de perguntas que 
recebemos. “Qual é a política utilizada aqui?” “As 
regulamentações mudaram?” Em momentos 
decisivos, minha equipe precisa se conectar mais 
rápido. É fundamental ter a informação correta, no 
lugar certo.

Conecte a sua equipe. Baixe o aplicativo Cisco 
Webex Teams. Crie espaços para que a sua equipe 
possa se comunicar rapidamente. Elimine os fluxos
de e-mails separados. Conecte todo mundo.

Baixe Cisco Webex Teams | Crie uma Equipe
Crie espaços

Mantenha um registro. Compartilhe documentos
nos espaços das suas equipes. Ao atualizar os seus registros 
financeiros, visualize rapidamente as informações do trimestre 
anterior para garantir precisão. Acesse os processos padrão da 
sua equipe com facilidade.

Compartilhe arquivos

Pergunte aos especialistas. Crie espaços para os 
diferentes tópicos. As pessoas saberão onde encontrar 
respostas a perguntas específicas sobre compliance,
políticas ou processos.

Envie uma mensagem

Conecte-se com todas as funções. Adicione membros de 
outras equipes ao seu espaço com facilidade. @Mencione 
colaboradores específicos que possam responder a perguntas 
sobre regulamentação. Inclua parceiros de negócios externos 
que possam ajudar.

@mencione uma pessoa | Adicione participantes externos

Planeje sua reunião. Com um só botão, veja a agenda
de todos os participantes no seu espaço. Leia as mensagens 
anteriores para ver quais as questões mais prementes.
Os principais pontos de discussão da sua equipe estão ali para 
serem acessados facilmente no momento da reunião. Programe 
um horário para discutir temas difíceis, ou fazer ligações rápidas.

Programe uma reunião | Ligue para o seu colega de equipe

Mantenha tudo em andamento. Comunique-se 
continuamente, mesmo em fusos horários diferentes.
Elimine a formalidade quando você precisar de uma resposta 
rápida e responda facilmente usando seu celular, 24/7.

“Nos momentos decisivos,
eu preciso me conectar
mais rápido.”

Supere os momentos de crise.

Aborde as questões mais
difíceis com uma melhor
comunicação.

- Departamento Financeiro
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