
Transforme seus funcionários 
em equipes.

 
“O nosso pessoal é o nosso negócio. Com uma 
maior mobilidade das pessoas, que hoje se 
encontram espalhadas globalmente e mais 
ocupadas do que nunca, torna-se ainda mais difícil 
que as equipes trabalharem juntas. Falta-nos 
conexão. Com Cisco Webex Teams, agora 
podemos ter uma cultura de equipe. As pessoas 
estão mais disponíveis e conectadas para realizar 
o trabalho. Podemos observar um maior
alinhamento, discussões mais rápidas e um maior
compartilhamento por toda a empresa.”

Baixe o aplicativo Cisco Webex Teams 

 

 

 

Conecte equipes dispersas por toda a organização 
desfazendo bolsões e motive a colaboração por todas as 
disciplinas para solucionar problemas operativos ou 
interdepartamentais. Inclua, também,  especialistas de fora 
da sua organização.
Envie uma mensagem | Convide participantes externos

Forme a sua equipe. Baixe o aplicativo Cisco Webex Teams, 
e a sua equipe poderá começar a se conectar. Crie uma 
equipe como o seu único polo de comunicações. Dentro da 
equipe, as pessoas podem criar espaços para trabalhar em 
projetos e solucionar problemas em grupos. 
Crie uma equipe | Faça espaços

 

 

 Conecte as pessoas com interesses em comum ou culturas 
em espaços que motive um sentido de comunidade no lugar de 
trabalho. Motive o compartilhamento ao longo dos grupos de 
pessoas
–É fácil entrar ou sair.

 

 Crie espaços para a diversão! Quando os 
feriados chegam ou as ocasiões especiais 
acontecem, as equipes podem se reunir e 
compartilhar atividades, participar de festas digitais, 
e postar fotos que colocarão um sorriso no rosto da 
empresa.
Planeje uma reunião com vídeo

-Recursos Humanos

“Somos agora mais sociáveis 
e menos agrupados.”

Compartilhe o melhor. Crie um ambiente para a 
excelência da sua equipe ao motivar o compartilhamento 
do sucesso, de excelentes materiais, das melhores práticas 
e das novidades da indústria. Eleve os padrões gerais.
Compartilhe arquivos

As pessoas fazem equipes.
As equipes trazem o 
melhor das pessoas.

Ei RH!
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