
Um mundo de  
ideias em uma 
sala.
 
Por que você tem equipes se não há 
trabalho em equipe?
 
 
 
 
 

A maneira mais intuitiva de trabalhar



A maneira mais intuitiva de trabalhar.
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Novas ideias transformadoras são as 
catalisadores das empresas modernas, 
oferecendo vantagem competitiva vital e 
uma fonte de crescimento. Por isso, não é 
surpresa que líderes passem muito tempo 
se concentrando na inovação. Eles falam 
sobre a criação de uma cultura de inovação 
em suas empresas. Eles formam comitês e 
instituem iniciativas para que isso aconteça.

Porém, em algum lugar ao longo do 
percurso, os planos mais bem elaborados 
caem no esquecimento.

Um motivo é a incapacidade de efetivamente 
discutir, compartilhar pensamentos e ideias e 
colaborar em novas direções. Porque é isso 

que é preciso para inovar, equipes certas 
de todos os cantos da empresa pensam 
e trabalham juntas, todos unidos para 
solucionar problemas. 

No entanto, mesmo com a incrível 
tecnologia à disposição, a colaboração — e 
a potencial inovação — não está à altura do 
que poderia ser. 

Os executivos empresariais também notaram.  
Quando entrevistados, metade deles 
expressou menos que plena confiança na 
liderança da empresa, em relação à criação 
dessas culturas de inovação.

1
Culturas de inovação e 
planos bem elaborados

50% dos executivos seniores não acreditam que liderança 
é fazer o suficiente para que haja inovação.1

1 PA Consulting Group, Innovation Matters: New Innovation Research. 2017
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Algo que destaca o potencial transformador de suas 
equipes. Algo que torna a cultura da inovação uma 
realidade. Algo que facilita a colaboração. 

Alguém precisa liderar o trabalho — 
e esse alguém pode ser você.

E como todos os pioneiros intrépidos, você pode 
encontrar alguns desafios durante a sua busca para 
facilitar a colaboração. 

2

Alguém precisa 
assumir as rédeas
Claramente, algo precisa ser feito para acender 
a chama criativa e inspirar as pessoas. 

Trabalho complexo. Equipes 
especializadas. Eles estão em 
escritórios, casas, hotéis e aeroportos.

Essa é a realidade moderna da vida 
empresarial — acontece em todos os 
lugares ao mesmo tempo. Não só isso, 
está acontecendo em todos os tipos de 
dispositivos, do desktop ao dispositivo 
móvel. E cada geração de trabalhador —  
do Boomer ao Millennial — espera 
adaptar o seu estilo de trabalho. 

Uma parcela significativa dos 
Millennials, na verdade, pretende 
trabalhar regularmente em casa e 

com teleconferência. E o conceito 
de equilíbrio entre a vida pessoal e 
o trabalho? Eles levam isso muito 
a sério. É importante saber, já que 
eles compõem agora a maioria da 
força de trabalho. 

De todos os lugares, através de 
variados dispositivos conectados 
e atendendo a estilos de trabalho 
de várias gerações, a colaboração 
é absolutamente essencial. Ainda 
assim, quando algumas empresas 
tentam reunir as suas equipes, pode 
haver complicações.

3 Um grande desafio: a realidade 
da vida empresarial moderna

2 Deloitte University Press 2017

Distribuição da força de trabalho2

31.2%  
GER. X

30.6% 
BABY BOOMERS

32%  
MILLENNIALS
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Quais tipos de complicações deixam espaço para melhoria? Aqui 
estão cinco.

Vamos começar com experiências de usuário abaixo do ideal.

Todos nós já gastamos tempo com equipes virtuais, ou seja, já vimos 
como as ferramentas de colaboração não são tão eficientes.

• O tempo que perdemos configurando, tentando habilitar e 
certificando-se de que todo mundo está conectado. 

• O áudio que falha, o vídeo que cai. 

• As distrações que nos levam a dispersar. E o desafio de tentar 
participar quando estamos no celular.

Como resultado, as equipes, os fornecedores e os clientes não 
querem colaborar e inovar juntos — eles têm medo disso. Às vezes, 
eles não estão envolvidos nas reuniões; às vezes nem aparecem.

Uma segunda complicação: trabalho interrompido quando a reunião acaba.

Após essas reuniões não tão ideais, nem todos os participantes estão 
na mesma página. A execução de projetos pode atrasar porque as

pessoas precisam se atualizar para compreender plenamente qual a 
função delas na continuidade das inovações. 

Do ponto de vista da produtividade, o que acontece depois das 
reuniões é tão importante quanto o que acontece durante as reuniões. 
Você precisa saber que o trabalho está progredindo, bem como 
quando corrigir o curso ou expandir o escopo.

O verdadeiro trabalho em equipe é uma função de colaboração 
eficaz, antes, durante e depois das reuniões. Nos negócios, você 
simplesmente não pode ter um sem o outro.

O que lembra aqueles temidos gargalos de informação.

Falando em estar na mesma página, o acesso rápido e fácil a 
informações, aos arquivos e aos colegas de equipe é crucial: 
dados compartilhados são a chave para a inteligência de negócios 
compartilhados.

Além disso, se algumas equipes têm dados e outras não, os esforços 
são duplicados, os prazos são perdidos. É ineficiente; é frustrante.

Ainda pior: os dados que desaparecem quando alguém é transferido 
para outro departamento ou sai da empresa. Existe uma maneira de 
melhorar o compartilhamento de informações, manter a colaboração 
em andamento e preservar os dados principais?

4 Ferramentas de colaboração e espaço para melhorias

65% dos funcionários relatam que fazem outro 
trabalho chamadas de conferência3

6 Capacitando o sucesso, a inovação e a colaboração



O tópico dos dados conduz inevitavelmente ao tema da segurança.

Suas equipes estão espalhadas. Elas usam cada dispositivo imaginável para se 
conectarem. Você compartilha dados confidenciais, o que faz com que o seu 
ambiente de colaboração seja um alvo fácil. 

Você precisa de proteção proativa contra os agentes de ameaça.

Você precisa seguir os mais altos padrões de segurança e políticas da indústria.

Você precisa de reuniões e compartilhamento para que tudo ocorra com 
tranquilidade.

Segurança é a prioridade principal — qualquer problema com isso coloca dados, 
ideias e pessoas em risco.

Finalmente, não esqueçamos da escalabilidade.
     
Seja hospedando reuniões e espaços de trabalho para dezenas ou milhares de 
pessoas, você precisa entregar uma experiência perfeita a todas elas.

Aumentar a capacidade não significa que você tenha que enfrentar obstáculos 
para marcar reuniões, conectar os participantes facilmente e compartilhar 
informações de modo simples e seguro. Sua solução de colaboração deve ser 

flexível e adaptar-se às necessidades 
de mudanças rapidamente, com 
escalabilidade simples e integrada.

3 HARVARD BUSINESS REVIEW, What People Are Really Doing When They’re On A Conference Call, 2014.
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Você sabe do que suas equipes precisam
 

Suas equipes precisam de salas de reuniões virtuais e espaços de trabalho virtuais com ferramentas que podem acomodar a natureza  
de colaboração a qualquer hora, em qualquer lugar, mantendo os projetos na agenda e deixando as pessoas trabalhar como desejam. 

 
 
 

ISSO SIGNIFICA QUE ELAS PRECISAM

Ter as mesmas 
experiências 
excelentes 
independentemente 
do local ou do 
dispositivo.

Para permanecer 
em contato 
facilmente, aulas 
individuais ou em 
equipe.

Para desfrutar 
um vídeo de 
alta definição, 
áudio nítido e 
compartilhamento 
em qualquer 
tamanho de tela.

Para compartilhar 
arquivos e 
um quadro de 
comunicações e 
salvar o trabalho 
tal como fariam 
pessoalmente.

Ter a capacidade 
de continuar com 
o projeto se outra 
pessoa não puder 
mais trabalhar nele.

O que suas equipes 
precisam é de 
ferramentas de 
colaboração mais 
avançadas em 
qualquer lugar.
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7 A tecnologia intuitiva chegou para ficar

Você sabe do que suas equipes precisam
 

Suas equipes precisam de salas de reuniões virtuais e espaços de trabalho virtuais com ferramentas que podem acomodar a natureza  
de colaboração a qualquer hora, em qualquer lugar, mantendo os projetos na agenda e deixando as pessoas trabalhar como desejam. 

 
 
 

ISSO SIGNIFICA QUE ELAS PRECISAM

6 Então, o que você deve fazer?

Estamos cercados por tecnologia intuitiva 
focadas no aqui e agora. 

A tecnologia que nos encontra e nos dá 
direções, nos permite comprar coisas 
relevantes ou rapidamente pede uma 
carona em nossos smartphones. 

O que, compreensivelmente, nos leva 
a perguntar: se a maioria da tecnologia 
que usamos pode ser simples e fácil, 
por que o mesmo não pode ocorrer 
com as ferramentas de colaboração no 

trabalho? Por que elas não se adequam 
simplesmente a quem somos e a como 
queremos fazer tudo instintivamente? A 
tecnologia digital não deveria nos ajudar 
a seguir em frente, em vez de manter no 
mesmo lugar? 

Há um conjunto de soluções de 
colaboração e reunião que responde 
perfeitamente a essas perguntas.

Um conjunto de soluções que sabe qual 
deve ser o trabalho. Intuitiva.

Collaboration. Inovação. Sucesso.  
Está tudo muito conectado. Seu trabalho  
é fazer com que aconteça.

Você compra soluções de colaboração  
e reunião. Você apoia as melhores 
experiências de usuário possíveis.

Claro, entre uma grande variedade de 
fornecedores, várias alegações são feitas 
sobre a possibilidade de proporcionar 
melhores reuniões, possivelmente por um 
preço mais baixo. Essas soluções estão em 
todo lugar em relação à oferta de recursos, 
ao nível de eficiência de desempenho e à 
garantia de proteção de dados.

Com escolhas a fazer, você deve se  
perguntar isso: 

Com essa cultura de inovação para 
capacitação, você pode usar as soluções de 
colaboração desatualizadas de ontem?  
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Um comando de voz simples  
de você define coloca a sua 
reunião em movimento. 

Outras pessoas participam 
sem esforço, apenas com um 
clique: sem downloads, plugins 
ou discagem. Distrações são 
automaticamente silenciadas 
e minimizadas: não há cães 
latindo ou chaves balançando. 

As experiências permanecem 
constantemente positivas, 
através de dispositivos, para 
que cada participante sinta-se 
totalmente incluído. 

Sem gargalos, o conteúdo é 
transferido facilmente, assim os 
projetos fluem facilmente.
Em uma sala virtual 
compartilhada, as equipes 
desenham em um quadro 
interativo. O trabalho continua, 
mesmo após o fim da reunião. 

As ferramentas se adaptam, 
as equipes não precisam se 
adaptar. Onde e quando já 
não importam. Porque você 
pode estar em dois lugares ao 
mesmo tempo.

Distinções como real ou virtual, 
perto ou longe, laptop ou 
smartphone, em reunião ou 
nos intervalos, não se aplicam. 
Não importa quantas equipes 
estão trabalhando ao mesmo 
tempo, todas sempre têm o 
mesmo nível de excelência 
de desempenho e segurança 
necessário para contribuir 
plenamente e com seu próprio 
estilo.

A inovação aparece porque 
todas as equipes compartilham 
ideias e trabalham juntas. 

Essa é a experiência que você 
pode fornecer às suas equipes.

8

Acenda a chama da inovação
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Essa é a experiência nova e em evolução 
do Cisco WebEx Meetings. A reunião, o 
compartilhamento e a experiência da equipe 
sempre conectada.
Colaboração, levando à inovação, levando ao sucesso. 
Baseada em reuniões para compartilhar ideias e informações.
Trabalhando juntos, como uma equipe, para que as ideias se transformem em realidade.
E montando um sistema consistentemente confiável, seguro, escalável, fácil de usar e fácil de integrar para capacitar tudo.

As Soluções Cisco Collaboration promovem aprendizado enquanto trabalham juntamente com as suas equipes.
As experiências de colaboração perfeitas fazem com que os clientes gostem de trabalhar com você.

Trabalhe com o Cisco Webex.
E suas equipes unidas trabalharão melhor.

9

A maneira mais intuitiva de trabalhar
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Gartner reconhece a Cisco como líder em Soluções de reunião4

4 Gartner, Quadrante Mágico do Gartner para Soluções de reunião, Adam Preset, Mike Fasciani, Tom Eagle, 18 de setembro de 2017. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não aconselha 
usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como 
declarações de fatos. O Gartner não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, com respeito a essa pesquisa, incluindo garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
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Só pode haver um líder
O Cisco Webex é o serviço de colaboração mais amplamente confiável e usado no mercado.

95% 
das empresas citadas 
em Fortune 500 estão 
usando soluções de Cisco 
Collaboration habilitadas para 
vídeo.

MAIS 
DE 27m 
de reuniões coordenadas por mês

Mais de 
5 b 
de reunião global minutos por mês

113m+ 
de participantes de reunião por mês

19 
Red Dot  
Design Awards

Aprenda a como tornar o trabalho mais intuitivo em www.cisco.com/webex 
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https://www.cisco.com/c/pt_br/products/conferencing/index.html
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