
Cisco WebEx Teams:
Colabore.
Inove.
De qualquer lugar.

A maneira mais intuitiva de trabalhar.



O local de trabalho  
moderno é em 
qualquer lugar

As culturas de 
inovação somente 
acontecem quando 

você as faz 
acontecer

Colaboração  
otimizada

A melhor experiência 
de colaboração de 

hoje e do futuro

O que você encontrará aqui
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TRABALHE EM 

QUALQUER LUGAR
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Pense sobre como você trabalha hoje e como isso evoluiu. Provavelmente, 
o expediente de trabalho não é mais de 9h às 17h, seja no setor bancário, 
de educação, varejo, saúde, manufatura ou qualquer outro tipo de setor. 

1 GenslerOnWork: A Workplace Designed for the Innovation Economy., 2016. 
2 CNBC: The new generation would take a pay cut for these job perks. Maio de 2017.

O local de 
trabalho 
moderno é 
em qualquer 
lugar

Não é o escritório do seu pai, onde pessoas foram ordenadas em fileiras de mesas. Hoje, os colegas misturam 
a flexibilidade em pares e grupos, e as equipes prosperam com a troca de energia criativa. Eles se encontram 
em espaços concebidos especificamente para incentivar a “cross-pollination” de ideias. Seus novos conceitos 
inovadores estão no mesmo local das próximas grandes oportunidades de crescimento. O local de trabalho 
moderno está onde a inovação contínua é valorizada acima de tudo.

E a flexibilidade se estende bem além das quatro paredes. Os prestadores de serviço, freelancers, pais que 
trabalham de casa e o exército crescente de funcionários com colaboração pela Internet em espaços de 
coworking estão frequentemente espalhados em todo o planeta. Para eles e para os muitos Millennials — que 
agora esperam uma experiência de trabalho flexível em qualquer local — a conexão digital ao local de trabalho é o 
novo normal. Para não deixar que pequenas coisas, como hemisférios e zonas de tempo, sejam obstáculos para 
as boas ideias, a colaboração em tempo real e em espaços de trabalho virtuais é mais importante do que nunca.

As pessoas se socializam 
13% mais frequentemente em 
locais de trabalho inovadores.1

13% 
Dos Millennials aceitariam uma diminuição de 
salário de, no mínimo, 3% para trabalharem em 
uma empresa que oferece horário flexível.2

76% 
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3 Harvard Business Review: Tracking the Trends in Bringing Our Own Devices to Work. Maio de 2016.

Claramente, as opções de trabalho flexível são baseadas em 
tecnologia, como videoconferência, envio de mensagens em 
tempo real e compartilhamento de arquivos.

Reinventaram os locais de trabalho 
sem fronteiras, reinventaram os 
estilos de trabalho nos quais o 
digital transformou o tempo na tela 
em novo tempo presencial: 

Por isso, é essencial a conectividade perfeita com colegas, parceiros, fornecedores 
e clientes no escritório ou em qualquer outro lugar. E engajar-se em uma variedade 
de maneiras no dispositivo da sua escolha é a expectativa de trabalho moderno de 
qualquer lugar. De acordo com pesquisa realizada para a Harvard Business Review, 
a grande maioria das empresas de alto desempenho permitiram que os funcionários 
usassem a tecnologia pessoal, especialmente os dispositivos móveis, no trabalho.

60% das empresas de alto desempenho permitem que 
os funcionários usem dispositivos móveis pessoais. 360% 
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INOVE
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As culturas 
de inovação 
somente 
acontecem 
quando 
você as faz 
acontecer 

Se você não correr riscos, não está  
inovando. 

Isso significa que os líderes de negócio precisam 
privilegiar a criação de oportunidades para 
compartilhar conceitos e opiniões, discutir ideias, 
imaginar e sonhar, não importa se esses sonhos são 
pequenos ou radicais. Criando o ambiente certo, 
você recebe um fluxo de ideias que pode se tornar 
o próximo Lyft, Airbnb ou Warby Parker. 

“Nós dizemos aos funcionários que 
queremos ser uma empresa que inova 
continuamente. Isso não pode acabar. 
Tem que estar em tudo que fazemos, 
significando que algumas das coisas que 
faremos não vão funcionar — e isso não tem 
problema" 4

 

— David Ko, Presidente e COO, Rally Health

A inovação precisa ser uma parte do  
DNA da empresa.

De acordo com Tech at Bloomberg, “Waby Parker  
está constantemente explorando novas tecnologias 
para melhorar a experiência do cliente, incluindo o 
potencial para o desenvolvimento de um aplicativo 
que permitiria a tela de visualização e outros testes 
oculares executados em um dispositivo móvel". 5

“Nós pensamos muito sobre sermos uma 
empresa inovadora. A pergunta é: como 
continuamos a ser uma empresa inovadora? 
Como você cria uma cultura de inovação? 
A primeira maneira é realmente pedindo a 
inovação. Muitas empresas não esperam 
ou pedem a seus membros da equipe para 
compartilhar ideias, mas precisamos disso."

 

— Neil Blumenthal, Cofundador da Warby Parker

4 PA Consulting Group, Innovation Matters: New Innovation Research. 2017 
5 “How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy,” Tech at Bloomberg, December 2016.

“” “”
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Embora a tecnologia de hoje seja projetada para nos manter 
conectados ininterruptamente, ela realmente pode criar 
gargalos para pessoas e informações.

Para ser a próximo Lyft, Airbnb ou 
Warby Parker, a inovação só terá 
sentido se houver capacidade de 
compartilhar e trabalhar em equipe. 

Em um mundo de tecnologia pessoal, aplicativos e dispositivo, a incompatibilidade 
pode prejudicar a comunicação, e os obstáculos podem se agravar durante a 
integração. Como resultado, em vez de criar uma colaboração mais forte entre as 
equipes, os aplicativos e serviços potencialmente importantes podem gerar mais 
complexidade.

Os inovadores que trabalham de qualquer local precisam de uma solução que 
começa com pessoas, em vez de tecnologia. Uma solução focada no que é 
realmente necessário para unir as equipes nesse novo mundo de trabalho. 
Tecnologia projetada para tirar a tecnologia do caminho. Que se integra, não 
importando quais ferramentas usamos. Isso nos permite conectar, agir e interagir 
como as pessoas reais que nós somos.
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COLABORE
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Em um recente 
relatório da Gartner, 
a Cisco foi indicada 
como líder em cinco 
Quadrantes Mágicos 
do Gartner baseados 
em colaboração, 
incluindo sistemas 
de videoconferência 
e vídeo em grupo na 
Web.

Inove e execute 
de qualquer 
lugar, com 
Cisco Webex 
Teams

Colaboração otimizada 

Agora vocês podem trabalhar melhor juntos em qualquer dispositivo, 
como se estivesse com a pessoa. Com reuniões de vídeo claras, nítidas, 
todo mundo se sente como se estivessem sentados na mesma mesa. 
Todos podem contribuir para criar e dar forma a ideias em um quadro de 
comunicações digital na sala, em seus dispositivos ou em seu próprio 
tempo. Os membros da equipe podem permanecer conectados e continuar 
trabalhando juntos, de modo tão fácil como fariam se estivessem sentados 
em mesas, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância. 

Como a melhor colaboração se une?  
Com o Cisco WebEx Teams.

Está na hora tornar o trabalho em equipe o que ele deveria ser — intuitivo. 

O Cisco Webex Teams permite que as equipes conheçam, criem e comuniquem-se continuamente em uma única 
plataforma fácil de usar. As ferramentas se adaptam, as equipes não precisam se adaptar. A mesma página? Todos 
estão nela, não importa qual dispositivo ou aplicativos gostem de usar ou o local em que estão. 

A inovação e o trabalho continuam, mesmo após o fim da reunião. E todo mundo gosta de uma experiência 
excepcional, protegida pela segurança em nível empresarial, não importa o tamanho das escalas de negócios.

“Precisamos parar de deixar que o conceito de uma “reunião” determine como e quando 
podemos nos conectar. A colaboração acontece continuamente, não em pedaços discretos 
coordenados por alguém que reserva um sala ou organiza uma agenda. A reunião faz parte 
de uma conexão orgânica contínua entre as pessoas. As melhores reuniões nunca acabam".

— Rowan Trollope, vice-presidente sênior e gerente geral de aplicativos da Cisco

“”
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Conecte-
se sem 
problemas.

Agora você pode começar um trabalho sério feito no seu dispositivo móvel, tal como faria no escritório. Agendamento, 
compartilhamento de tela e redução de ruído funcionam tão bem em um smartphone como em um sistema dentro da 
sala. O Cisco Webex Teams permite que você tire o trabalho das salas físicas e o transfira para espaços virtuais, de 
modo que não perca de vista o que está acontecendo. Do carro para a sala de conferência, todos apreciam a mesma 
experiência consistente e sem problemas — por telefone, navegador, dispositivo móvel ou desktop e dispositivos de 
sala de reunião premiados da Cisco. 

Desenhe em quadros de comunicação, compartilhe arquivos, realize reuniões, faça chamadas de vídeo, compartilhe 
telas e muito mais. Garanta que seus convidados tenham a mesma excelente qualidade que os membros da sua 
equipe no escritório. Com o Webex Teams, todos os aplicativos e sistemas operacionais são bem-vindos, incluindo 
ferramentas de colaboração existentes, assim você pode manter o ritmo de trabalho.

Arquivos Quadro Branco Chamada Tarefas
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Oferecer aos funcionários as escolhas que eles querem, ao mesmo tempo que 
facilita a compra, implantação e gerenciamento fácil para a TI. 

Flexibilidade 
para dar 
continuidade 
aos 
negócios.

De um console único de admin para dispositivos que ativam e se conectam em poucos minutos — e atualizam 
automaticamente — o Webex Team faz com que a TI foque em outras prioridades. Com integrações pré-criadas, a TI pode 
colocar facilmente os calendários, sistemas de telefone e agendadores de equipes existentes no Webex. Os usuários podem 
pegar arquivos, notificações e documentos necessários sem precisar deixar os espaços do Webex Team. 

E os tomadores de decisão de negócios podem ver a ROI real, reforçada por um modelo de assinatura com pagamento 
por utilização. Por trás de tudo, a mais avançada arquitetura de segurança do setor fornece criptografia de ponta a ponta, 
para ajudar a manter os dados confidenciais — não podem ser lidos nem mesmo pela Cisco. A rede global da Cisco oferece 
suporte a ferramentas poderosas para conformidade, mesmo quando os convidados estão presentes. 

As análises aprofundadas 
que a Cisco oferece geram 
insights empresariais, bem 
como uma experiência 
excepcional em cada 
escala.
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Reuniões
Aproveite seu tempo ao máximo.

Reúna as pessoas para colaboração contínua em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo, com as reuniões do Cisco Webex Teams. Compartilhe ideias e 
faça tudo antes, durante e após a reunião, em um fluxo de trabalho contínuo 
na sua própria sala de reunião virtual. As reuniões de Cisco Webex Teams são 
alimentadas pelo Cisco Webex®, líder mundial em videoconferência. Você pode 
agendar e participar de reuniões com até 200 participantes dentro do aplicativo 
Cisco Webex Teams ou pelo Microsoft Outlook. Ou participe de pequenas 
reuniões em tempo real. Inicie a conversa, antes que a reunião comece e 
dê continuidade, após ela terminar, ao compartilhar arquivos e anotações e 
abordar itens de ação no espaço do Webex Teams.

Cisco Webex Teams:  
uma experiência de  
colaboração 
abrangente
Espaços do Cisco Webex Teams 
Um lugar para tudo

Mantenha-se organizado, criando um espaço do Cisco Webex 
Teams para cada projeto. Convide colaboradores, envie mensagens, 
compartilhe e até mesmo inicie reuniões agendadas ou improvisadas 
de dentro do espaço, fornecendo videoconferência de alta qualidade 
e recursos avançados, tais como o quadro de comunicações.

“Você ainda vai ver a gente promover uma grande inovação 
em relação à conexão de pessoas".
–  Chuck Robbins, Presidente e  CEO, Cisco

“”
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Mensagens
Faça tudo em tempo real. 
 

Envio de mensagens e compartilhamento de arquivo sempre disponíveis e seguros de 
qualquer dispositivo, facilitando o compartilhamento de informações e as discussões em 
tempo real que aceleram a tomada de decisão. Com o Cisco Webex Teams, suas mensagens 
e arquivos ficam no mesmo espaço, no qual você começou as reuniões. Você pode também 
enviar uma mensagem privada a uma pessoa ou iniciar uma discussão em grupo.

Chamadas
Fale com qualquer pessoa em qualquer lugar.

Em qualquer momento, em qualquer dispositivo, as conversas são fáceis. O Cisco 
Webex Teams inclui um sistema de telefonia baseado em nuvem — telefone empresarial 
integrado com voz e videochamada em HD para desktop e dispositivo móvel. Atender 
e fazer chamadas de qualquer lugar usando o aplicativo Cisco Webex Teams ou seu 
telefone fixo. A lista de contatos e o histórico de chamadas são sincronizados nos 
dispositivos, e o correio de voz pode ser acessado em qualquer lugar.

Compartilhamento de arquivos
Torne-os fáceis para compartilhar. E encontrar.

Compartilhe arquivos com segurança e acesse-os com facilidade em 
qualquer dispositivo. Os membros da equipe ainda podem rever itens e 
fornecer feedback imediato através de mensagens pelo Cisco Webex 
Teams. Em vez de rastrear os comentários por meio de várias respostas 
de e-mail, eles são salvos em um local no Cisco Webex Teams.
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Quadro branco
Envolva a sua equipe.

Com funcionalidade de quadro de comunicações de várias partes, os 
membros da equipe podem capturar ideias ao desenhar simultaneamente 
dentro do aplicativo Cisco Webex Teams e no Cisco Webex Board. Os 
usuários têm a flexibilidade e a opção de localização finais, podendo usar 
o mouse ou telas sensíveis ao toque. O quadro de comunicações e o 
conteúdo ao vivo no espaço do Cisco Webex Teams, além dos desenhos, 
podem ser salvos para mais tarde ou após a reunião.

Acelerar a tomada 

de decisão para 

uma empresa de 

RP — Como uma 
empresa global de 
relações públicas e 
comunicações de 
marketing reduz a 
revisão de projetos e o 
tempo de aprovação em 
50%? Veja como a Golin 
utiliza o Cisco Webex 
Teams para acelerar a 
tomada de decisão e se 
tornar mais flexível.

Cisco Webex Board
Design intuitivo.

O Cisco Webex Board facilita ainda mais a participação da equipe e a execução do trabalho. 
O Cisco Webex Board é um dispositivo opcional que melhora a experiência do Cisco Webex 
Teams ao permitir que salas de reunião forneçam um fluxo de trabalho melhor e contínuo 
entre os espaços virtuais e físicos. 

Por estarem próximos, o Cisco Webex Board reconhece os usuários do Cisco Webex Teams 
na sala e os conecta automaticamente — eliminando a necessidade de cabos. O dispositivo 
de colaboração completa e baseado em toque combina a apresentação sem fio, o quadro 
de comunicações digital e videoconferência. Os usuários podem desenhar simultaneamente 
com o mouse ou nas telas sensíveis ao toque, de qualquer aplicativo no Cisco Webex Teams 
e no Cisco Webex Board, para máxima flexibilidade e escolha de localização. 

Arquivos e conteúdo em tempo real em espaços de equipe, e os desenhos podem ser salvos 
para discussões futuras dentro desse espaço dedicado. Toda essa fluidez é compensada 
pela criptografia altamente segura de ponta a ponta.

Veja o estudo de caso

15Capacitando o sucesso, a inovação e a colaboração

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meetings/case-study-c36-735832.pdf


Serviços de colaboração para uma forma mais intuitiva de trabalho

Aconselhar e 
implementar
Serviços de colaboração para Webex 

Teams

Ajuda a validar casos de uso e avalia 
o Webex Teams em uma implantação 
piloto, bem como oferece suporte 
à implantação completa em toda a 
empresa.

Serviços de colaboração para Webex 

Meetings

Fornece um processo totalmente 
gerenciado para projetar, desenvolver 
e implementar uma solução integrada 
no Webex Conferencing.

Estratégia de colaboração e serviços 

de roadmap

Ajuda você a embarcar no processo 
de colaboração em direção à 
adoção da estratégia e da visão 
do Cisco Collaboration. Fornece o 
plano de ação e as recomendações 
para alinhar as atividades ligadas a 
pessoas, ao processo e à tecnologia, 
visando atingir resultados comerciais 
relacionados ao seu investimento de 
colaboração.

Gerenciar
Serviços gerenciados para 

colaboração

A Cisco gerencia a 
infraestrutura da solução 
de colaboração com 
monitoramento e gestão 
contínuos para ajudá-
lo a proporcionar uma 
experiência consistente e 
de alto nível de colaboração 
aos seus usuários finais, de 
modo que você possa se 
concentrar nos negócios.

Otimização
Business Critical Services 

para colaboração

A próxima geração de 
serviços de otimização 
combina nossa inigualável 
experiência em engenharia 
com a análise e automação 
integradas para que você 
possa prever oportunidades, 
antecipar riscos e navegar 
em transições de tecnologia 
cruciais.

Técnico
Suporte de software para 

colaboração

Integre e adote rapidamente 
as novas tecnologias e 
localize rapidamente os 
benefícios completos das 
suas soluções de software 
da Cisco, para acelerar seus 
objetivos comerciais com o 
suporte de software.

Suporte à solução para 

colaboração

O Cisco Solution Support 
ajuda você a inovar 
com confiança, focar 
em seus negócios e 
manter a confiabilidade 
da solução fornecendo 
suporte centralizado em 
todo o ambiente de vários 
fornecedores. Nossos 
especialistas em nível de 
solução são responsáveis pelo 
gerenciamento de problemas, 
independentemente de onde 
eles residam, para que haja 
uma resolução mais rápida.

Treinamento
Certificação CCNA

Desenvolva e aprimore suas 
habilidades de colaboração 
e vídeo, de acordo com a 
convergência de aplicativos 
de voz, vídeo, dados e 
dispositivos móveis, com o 
programa de treinamento e 
certificação voltado para a 
função de trabalho

Certificação CCNP

Desenvolva habilidades 
avançadas de colaboração 
para projetar, implantar, 
configurar e solucionar 
problemas de aplicativos, 
dispositivos e redes de 
colaboração e comunicação 
unificadas da Cisco com este 
programa de certificação.
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Hub de aplicativos do 
Cisco Webex
Trabalhe com mais inteligência e rapidez.

O hub de aplicativos do Cisco Webex é um catálogo 
cada vez maior de integrações e bots que podem ser 
adicionados ao Cisco Webex Teams, com o objetivo 
de acelerar os resultados de negócios para usuários e 
empresas de todos os tamanhos. Mensagens e bots 
representam a próxima tendência em tecnologia de 
comunicação. O hub de aplicativos do Cisco Webex é 
o hub para descobrir integrações e bots com o objetivo 
de personalizar a experiência do Cisco Webex Teams. 
Você pode utilizar as integrações e bots prontas para 
uso na plataforma, ou pode criar suas próprias soluções 
personalizadas com o Cisco Webex for Developers.

Cisco Webex for 
Developers
Amplie a experiência do Cisco Webex 
Teams.

O Cisco Webex for Developers fornece APIs poderosas 
e abertas para que os desenvolvedores possam criar 
aplicativos inovadores e úteis que ampliam o valor do 
Cisco Webex Teams. Nenhuma outra solução reúne 
tantas facetas de colaboração em uma única plataforma 
unificada, e isso cria muitas oportunidades para os 
desenvolvedores. Nossos kits de desenvolvimento de 
software estão disponíveis em idiomas e plataformas 
comuns para acelerar o desenvolvimento, e mais está 
por vir.
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Plano Cisco  
Collaboration Flex
Como você precisa trabalhar?

Um plano fácil personalizado para todas as suas 
necessidades de colaboração:

O Cisco Collaboration Flex Plan permite que você 
escolha a assinatura certa para sua empresa, 
simplificando as compras, aumentando a flexibilidade 
e facilitando os orçamentos. Há duas opções 
disponíveis, e ambas incluem suporte técnico.

•   Assinaturas de funcionários que fornecem serviços 
de reunião, mensagens e chamadas a todos os 
funcionários

•   Assinaturas de reuniões compartilhadas para 
dispositivos de sala e mesa, para ajudar você a 
começar a usar as videoconferências

O Cisco Webex Teams agora vem com  
cada assinatura do Cisco Webex Meetings. 
Antes, durante e depois da reunião, eles 
trabalham melhor juntos.
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PREVISÕES
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Das empresas 

citadas em 

Fortune 500 

estão usando 

soluções 

de Cisco 

Collaboration 

habilitadas 

para vídeo.

95% 

A melhor experiência de 
colaboração para hoje e o 
futuro
O papel da tecnologia no mercado é apoiar e inspirar grandes ideias e 
culturas de inovação. A Cisco está empenhada em liderar a revolução de 
colaboração — agora e no futuro. A transformação digital vai continuar a 
determinar novas maneiras de trabalho. A Cisco permanecerá na vanguarda 
dos avanços futuros, com uma visão que vai além das inovações internas — 
porque as melhores ideias podem vir de qualquer lugar. 

Não importa quem está incluído ou quantas equipes estão trabalhando 
ao mesmo tempo, todos obtêm o mesmo nível de desempenho e 
segurança que precisam para se concentrar, permanecer engajados, 
inspirar-se e inovar, sem ter que desacelerar ou pensar duas vezes. 
Colaboração, sim. Concessões, não.

O Cisco Webex é o serviço de reuniões mais 
amplamente confiável e usado no mercado.

27+ 
milhões de 
reuniões 

coordenadas  
por mês

5+ 
bilhões de 

reuniões globais  
em minutos por 

mês

113+
milhões de 

participantes de 
reunião por mês

19
Red Dot  

Design Awards
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Lembrança de um 
inovador
Em 2015, a Cisco em parceria com 
a Universidade de New South Wales, 
no Reino Unido, para transportar 
virtualmente, por meio de um 
holograma, o renomado físico e 
cosmólogo, Stephen Hawking, que 
recentemente faleceu, até a Sydney 
Opera House para que ele pudesse 
dar uma palestra. Ann Mossop, Chefe 
de Talks and Ideas na Sydney Opera 
House, descreveu a palestra como um 
evento tecnológico inédito na Austrália.

https://mashable.com/2015/04/25/stephen-hawking-hologram/#_jrezEEMyiqp

https://gblogs.cisco.com/uki/cisco-telepresence-live-streams-stephen-hawking-hologram-
in-vision-of-the-future/
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Cisco WebEx Teams
Crie aqui. Pegue aqui. Compartilhe em qualquer lugar.

Não basta apenas falar de inovação — faça acontecer.

Experimente o Webex Teams hoje

https://www.facebook.com/CiscoDoBrasil/
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-collaboration/
https://twitter.com/ciscodobrasil
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/collaboration/ciscospark.html

