
É cada vez mais importante atrair, 
engajar e apoiar os melhores talentos.

dos recurtadores afirmam que 
a falta de pessoas qualificadas 
representa um dos maiores 
desafios da contratação.1

Você quer agilizar 
seu processo 

de recrutamento.

Você se esforça 
para fomentar uma cultura 

de engajamento 
na sua empresa.

Você precisa escalar 
a sua organização de RH 

a fim de tornar 
a informação acessível.

A sua equipe de RH precisa estar conectada:

Cisco Webex Teams oferece um espaço para unir as suas equipes.

Use Webex Teams para transformer a sua  cultura.

Trabalhe com todos.
Todos podem ser incluídos em espaços e reuniões de vídeos 
em alta definição:
Colegas de trabalho, candidatos ou parceiros externos.

Aumente o engajamento. 
As pessoas têm um polo central para se conectar com 
colegas de equipe em suas estações de trabalho, celulares 
e sistemas de vídeo.

Apoie um estilo de trabalho móvel.
Tenha acesso total desde o seu celular às reuniões via 
vídeo, whiteboarding, compartilhamento de arquivos e 
muito mais.

Seu negócio são as pessoas. 
Coloque-as em primeiro lugar.

Atraia e mantenha 
os melhores 

talentos

Aprenda como

Apoie seu pessoal.

Aumente o valor 
do seu negócio.

Com Cisco Webex Teams, você pode:
Utilizar uma única ferramenta para 
realizar entrevistas com vídeos em alta 
definição, bem com enviar mensagens 
de acompanhamento, a fim de fazer uma 
oferta mais rapidamente.

1. Jobvite research, http://sumo.ly/GZ9n 2. Why videoconferencing is critical to business collaboration,” David Coleman, Gigaom, 2014, 
https://gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

Olá RH!
As pessoas são o seu negócio.

50% dos candidatos usam seus 
celulares para se candidatar 
a um emprego.¹

dos trabalhadores a distância 
se sentem mais conectados  
a suas equipes quando participam 
de vídeo conferências.2

Fomentar uma cultura de trabalho 
em equipe eficaz, onde as 
pessoas possam rapidamente 
compartilhar informações e 
discutir ideias.

Criar espaços para tratar  temas 
importantes de RH,  postar atualizações 
e compartilhar arquivos para que as 
informações estejam sempre acessíveis. 

Transforme seus 
funcionários em 

Equipes

Amplie o alcance 
da sua equipe.

Leia mais Veja como

Experimente Cisco Webex Teams com a sua equipe de RH. 
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A Cisco possui mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números de fax estão listados no site da Cisco em www.cisco.com/go/oces.
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