
Conectar e apoiar pessoas é o seu forte 

Para apoiar a sua empresa, você tem que se
conectar com as pessoas em qualquer lugar. 

Seja o conector, independentemente de sua localização 

Com Cisco Webex® Meetings, você pode:

O seu negócio são as pessoas.
Coloque-as em primeiro lugar.

Aumente o engajamento.
Dê ao seu pessoal a

experiência com todas
as características que
eles merecem, nos

dispositivos que eles
preferem. 

Reúna-se a 
qualquer hora, em

qualquer lugar
A mais nova tecnologia
facilita a participação 

Conecte-se com
impacto O

compartilhamento de
telas, bate-papos e

whiteboarding
melhoram o treinamento

Como se tornar a empresa onde
todos querem trabalhar? 

dos milênios são
atraídos a empresas1

inovadoras

de redução no custo
por contratação 

usando entrevistas2

com vídeo conferência

• Para poder contratar os melhores talentos, você precisa ser capaz
de entrevistar os candidatos onde estiverem.

• Você precisa ser capaz de ministrar treinamentos virtuais e realizar
novas contratações o mais rápido possível com um orçamento limitado.

• Você precisa apoiar a sua equipe com um toque humano a fim de
ter as conversas mais incríveis e as mais difíceis.

Junte-se aos mais de 113 milhões de pessoas
que todos os meses confiam na Cisco Webex

Meetings para ajudá-los a fazer o trabalho 

Aprenda mais sobre reuniões Cisco Webex

78% 87%

se sentem mais 
conectados quando 

participam de 
conferência com vídeo

32%

Envolva o seu pessoal 
com transferência de 
conhecimento interativo,
compartilhando a sua tela 

Organize reuniões que são
acessíveis de um celular, de
um dispositivo na sala de
vídeo, ou de um browser 

Calibrar a 
satisfação dos
empregados vendo 
a todos ao mesmo
tempo com vídeo 
conferência.

 

Reúna todos os 
recursos humanos
vitais em todos os
fusos horários com 
um só clique.
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Ei, HR!

Esforce-se em manter uma cultura organizacional
sensacional e em contratar os melhores talentos 

1 O impacto de uma economia em recuperação sobre a aquisição e retença de talentos 
2 IDs de grupos de tecnologia convergentes O vídeo de oito maneiras aprimora os esforços de recrutamento de RH
3 Por que a videoconferência é fundamental para a colaboração de negócios
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