A opinião das pessoas
Humanos e IA estão unindo forças
para oferecer a melhor experiência de
colaboração em equipe
Sejamos francos, as reuniões virtuais podem ser desafiadoras

85%

frequentemente, ocorrem
problemas com reuniões on-line

42%

há insatisfação porque não
podem ingressar facilmente
em uma reunião on-line

dizem que as reuniões
geralmente começam
tarde, causadas por:

72%

Problemas de
compartilhamento
de área de trabalho
ou aplicação

Problemas para
ingressar em
uma reunião

57%

43%

Ruído de fundo
prejudicando
a reunião

41%

Preparar-se para as reuniões
pode ser demorado e ineficiente

Mais de 80%

62%

gastam até 5 horas por semana
pesquisando informações sobre
as pessoas e as empresas que
participarão da reunião

dizem que o LinkedIn não
fornece informações suficientes
sobre as pessoas que participarão
da reunião

É fácil saber o motivo pelo

Um em 4

50%

argumentariam
qual
com o chefe para mudar para
uma solução de colaboração
cognitiva

entrevistados gasta
metade do dia em
reuniões

O caminho à frente é claro
A colaboração cognitiva proporciona uma melhor experiência de reunião

Assistente virtual

Inteligência de relacionamento
A colaboração cognitiva fornece contexto
e inteligência integradas em todas as experiências
de colaboração para promover relacionamentos
humanos e criar equipes de alto desempenho,
ultrapassando limites.

As pessoas estão à procura
de uma melhor experiência de
reunião, com recursos de
colaboração cognitiva

Com os recursos mais procurados, incluindo:

87%

ver valor imediato para um
assistente virtual de
reunião on-line

anotações

60%

envio de alertas da
próxima reunião

52%

agendamento de reuniões
e verificação de calendários

50%

fornecimento de
transcrição da reunião

50%

Com os recursos mais
procurados, incluindo:

80%

exibição de cargos e principais
responsabilidades

59%

exibição de estrutura de
subordinação

49%

exibição de histórico de carreira

4 de 5
dizem que ter informações básicas
prontamente disponíveis sobre os
participantes da reunião aumentaria
a eficácia da reunião

O veredito

9 de 10
estão dispostos a adotar
uma solução de colaboração
cognitiva "o mais rápido
possível!"

Veja como a colaboração cognitiva está
ajudando a transformar a forma como trabalhamos

Obtenha o relatório completo
Trabalhe de forma mais
inteligente com o Webex.
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