
Abril de 2019

O ESTADO DAS REUNIÕES VIRTUAIS:  
COMO DESENVOLVER UMA FORÇA DE TRABALHO MAIS 
EFICAZ ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO COGNITIVA
Uma pesquisa global de profissionais de negócios

Patrocinado porpesquisa dimensional



© 2019 Dimensional Research.
Todos os direitos reservados. www.dimensionalresearch.com

Dimensional Research | Abril de 2019

Introdução
Um total de 1501 profissionais de negócios internacionais de empresas de todos os portes respondeu à pesquisa 
sobre o uso e as experiências com o uso de soluções de colaboração de reunião. Além disso, a pesquisa concentrou-
se em compreender e quantificar os benefícios pessoais e comerciais da utilização de uma nova abordagem 
inteligente denominada soluções de "colaboração cognitiva". A pesquisa foi aplicada globalmente, com participantes 
de todos os cinco continentes.

Resumo executivo
No atual clima de negócios global com membros de equipe distribuídos, os profissionais passam horas em reuniões 
on-line, todos os dias. No entanto, quase 9 de 10 relatam que as ferramentas para facilitar essas reuniões on-line 
não correspondem às necessidades e expectativas. Mais de 40% ficaram insatisfeitos na semana passada, com 
a experiência de reunião difícil que incluía dificuldade em participar de uma reunião, conectar o dispositivo ou 
compartilhar a área de trabalho. Essa pesquisa descobriu que quase 9 de 10 participantes querem uma nova solução 
de colaboração cognitiva imediatamente e estão dispostos a trocar de soluções para aproveitar os novos recursos 
habilitados pela inteligência artificial. Quase metade está disposta a argumentar com o chefe para conseguir isso.

Mais de 8 dos 10 pesquisados afirmaram que uma solução de reunião inteligente geraria inúmeros benefícios 
comerciais, como fornecer informações básicas sobre os participantes da reunião, acompanhar e atribuir itens de 
ação, fornecer documentos relevantes, acompanhar os participantes da reunião e facilitar a criação e a participação 
em reuniões. Os benefícios vão desde tornar as reuniões mais produtivas até aumentar a eficácia geral dos negócios. 
Novas ferramentas de colaboração cognitiva estão mudando o cenário e podem fornecer uma vantagem para as 
empresas que as adotam.

Principais descobertas
• Falha das ferramentas de reunião colaborativa

 - 85% passam por problemas na reunião on-line
 - 42% ficaram insatisfeitos na semana passada porque não puderam participar facilmente de uma reunião on-
line

 - 62% afirmaram que o LinkedIn não fornece todas as informações necessárias sobre as pessoas para que 
possam se preparar para reuniões
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A colaboração cognitiva fornece contexto e inteligência integradas em todas as experiências de 
colaboração para promover relacionamentos humanos, aprimorar as interações com clientes e criar 
equipes de alto desempenho, ultrapassando limites.

Ela envolve recursos como inteligência de relacionamento que oferece informações detalhadas 
de perfil em reuniões, assistentes virtuais inteligentes, reconhecimento facial, processamento 
de linguagem natural e interfaces conversacionais, detecção e supressão de ruído, assistência 
contextual em tempo real, bots conversacionais, compartilhamento dinâmico de documentos.

Para saber mais sobre a colaboração cognitiva, acesse cisco.com/go/cognitivecollab

pesquisa dimensional

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100


Dimensional Research | Abril de 2019

www.dimensionalresearch.com © 2019 Dimensional Research.
Todos os direitos reservados.Página 3

O ESTADO DAS REUNIÕES VIRTUAIS:  
COMO DESENVOLVER UMA FORÇA DE TRABALHO MAIS 
EFICAZ ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO COGNITIVA
Uma pesquisa global de profissionais de negócios

• Desejo esmagador de soluções de colaboração cognitiva
 - 89% querem uma solução de colaboração cognitiva hoje
 - 88% disseram que estariam dispostos a trocar de fornecedor por 
uma solução que fornece recursos de colaboração cognitiva

 - 50% estariam dispostos a argumentar com o chefe, a fim de mudar 
para uma solução de colaboração cognitiva

• Benefícios da ferramenta de colaboração cognitiva
 - 81% dizem que a eficácia da reunião aumentaria com informações 
básicas do participante

 - 87% veem benefícios diretos com o uso de um assistente virtual de 
reunião on-line

 - 93% indicam aumentos de eficiência da reunião com itens de ação 
relevantes e documentos

 - 90% mostram a conclusão do item de ação mais provável com 
rastreamento e status automatizados

Resultados detalhados
Os trabalhadores gastam horas em reuniões todos os dias
Essa pesquisa procurou entender como os profissionais estão usando soluções 
de colaboração, com que frequência as utilizam e o que tornaria as reuniões 
mais eficazes para os negócios. Quase um quarto (23%) gasta metade ou 
mais do dia de trabalho em reuniões colaborativas. Além disso, 63% gastam 
mais de 2 horas todos os dias nas reuniões. Isso revela a importância que 
uma ferramenta de colaboração pode ter para a produtividade, sendo que a 
força de trabalho gasta horas em reuniões por dia.

Colaboração cognitiva
A colaboração cognitiva fornece 
contexto e inteligência integradas 
em todas as experiências de 
colaboração para promover 
relacionamentos humanos, 
aprimorar as interações com 
clientes e criar equipes de alto 
desempenho, ultrapassando 
limites. O Cisco Webex é a única 
solução de colaboração que 
fornece recursos de colaboração 
cognitiva comprovados pelo 
mercado, portanto, esteja você 
colaborando em equipes Webex, 
em um espaço de reunião com 
um dispositivo Webex ou em seu 
laptop ou dispositivo móvel em 
reuniões Webex, terá o poder da 
colaboração cognitiva ajudando a 
tomar decisões mais inteligentes e 
rápidas.

Assistente do Webex: um 
assistente virtual que ajuda a 
eliminar as tarefas rotineiras 
associadas às reuniões on-line.

Insights de pessoas: perfis 
detalhados de pessoas dentro 
do Webex Meetings que ajudam 
você a promover melhores 
relacionamentos com seus colegas, 
parceiros, clientes e prospects.

Reconhecimento facial: identifica 
indivíduos e fornece identificação 
em suas reuniões para ajudá-lo 
a identificar quem está na sala e 
quem está falando.

Para obter mais informações sobre 
a colaboração cognitiva, acesse 
cisco.com/go/cognitivecollab

Menos de 2 horas
37%

2 a 4 horas
40%

4 a 6 horas
14%

6 a 8 horas
4%

Mais de 8 horas
5%

Em média, quantas horas por dia são gastas
em reuniões por telefone ou vídeo?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Quase todos passam por problemas de reunião on-line
De modo impressionante, 85% dos participantes relatam problemas de reunião com frequência. 59% indicaram que 
têm problemas de áudio, diminuindo a efetividade da reunião. 42% dos participantes relatam que têm problemas 
em simplesmente se conectar à sala de reuniões, citando links ou códigos de reunião desatualizados. 41% dos 
profissionais de negócios lutam com a capacidade de selecionar a configuração de áudio correta ao usar o telefone 
ou o computador na reunião. Os participantes também citaram que demoram muito tempo para ingressar na 
reunião (35%), provavelmente esperando para serem aceitos, enquanto 19% não sabiam se a câmera estava ligada. 
Resumindo, as soluções de reunião de colaboração estão dificultando a eficiência da reunião e perdendo tempo.

15%

19%

35%

41%

42%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Não tenho problemas existentes para ingressar
em reuniões on-line ou por vídeo

Não sei se a câmera está ligada ou não

Demora muito tempo para ingressar

Difícil de usar a conexão de áudio correta
(computador, telefone fixo, celular etc.)

Dificuldade de se conectar à reunião
(links desatualizados, códigos errados etc.)

Problemas de áudio (não consegue ouvir os
participantes ou eles não conseguem ouvi-lo)

Quais desafios você frequentemente enfrenta ao ingressar em reuniões on-line ou por vídeo?
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Um simples compartilhamento de tela, muitas vezes, é um grande obstáculo
Um aspecto fundamental da colaboração durante as reuniões é compartilhar uma tela com outras pessoas. Mas esta 
pesquisa descobriu que até mesmo essa simples tarefa apresenta problemas para 83% dos pesquisados. Profissionais 
de negócios relataram problemas com tamanho de tela muito pequeno (45%) ou a aplicação ou ferramenta de reunião 
bloqueando ou congelando (39%) ao compartilhar um aplicativo. 37% dos entrevistados consideraram um desafio 
encontrar a funcionalidade certa para compartilhar a aplicação desejada, sem expor a área de trabalho inteira. Até 
mesmo a simples conexão do dispositivo com a tela da sala de reunião criou desafios para 34% dos participantes.

As ferramentas de reunião provocam insatisfação nos usuários
Os entrevistados relataram que os processos de ingressar em uma reunião ou compartilhar uma tela não eram 
apenas inconvenientes. Nos últimos 7 dias, 42% dos entrevistados afirmaram que estavam realmente frustrados por 
simplesmente tentar participar de uma reunião on-line. 75% de todos os participantes relataram estarem insatisfeitos 
com sua solução de colaboração no último mês, com apenas 4% declarando que a ferramenta de reunião não os 
decepcionou. A pesquisa comparou o tempo gasto em reuniões de colaboração com os níveis de insatisfação. A 
situação piora, pois as pessoas que passam mais tempo em reuniões e dependem fortemente das ferramentas de 
colaboração ficam ainda mais insatisfeitas.

17%

34%

37%

39%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Não tenho problemas existentes para ingressar
em reuniões on-line ou em vídeo

Não consigo conectar o dispositivo à tela da sala de reunião
(não emparelha em modo sem fio, tipo de conexão errado etc.)

Compartilhamento difícil da aplicação
desejada e não do desktop inteiro

O aplicativo bloqueia ou congela ao compartilhar

A tela compartilhada é muito pequena
para que outros visualizem

Quais desafios você frequentemente enfrenta ao compartilhar o conteúdo em
reuniões on-line ou por vídeo?

42%

32%

12%

4% 6% 4%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Última
semana

No mês
passado

Nos últimos
3 meses

Nos últimos
seis meses

Há mais
de 6 meses

Nunca

Quando foi a última vez que você se sentiu
frustrado porque não conseguia participar

facilmente de uma reunião on-line ou por vídeo?

32%

46% 48% 52%

68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Menos de
2 horas

2 a 4 horas 4 a 6 horas 6 a 8 horas Mais de
8 horas

Horas passadas em reuniões por dia

Percentual no qual se sentiu frustrado na semana
passada porque não conseguia participar facilmente de uma

reunião por vídeo, por tempo gasto em reuniões por dia.
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Profissionais de negócios investem horas pesquisando antes das reuniões
Surpreendentemente (89%), os profissionais de negócios compartilharam que investem tempo pesquisando empresas 
e indivíduos para aumentar a eficácia e os resultados das reuniões. A pesquisa descobriu que 35% dos entrevistados 
gastam 2 horas ou mais a cada semana pesquisando informações. Muitos profissionais de negócios utilizam o 
LinkedIn para encontrar informações sobre as pessoas que participarão das reuniões, mas 62% afirmaram que o 
LinkedIn não fornece todas as informações necessárias para que eles se preparem adequadamente.

11%

54%

28%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nenhum Menos de
1 hora

2 a 5 horas 5 a 10 horas Mais de
10 horas

Aproximadamente, quanto tempo você gasta cada
semana pesquisando informações individuais e da empresa?

Sim
38%

Não
62%

O LinkedIn fornece todas as informações
que você gostaria de saber sobre uma

pessoa que participará da reunião?
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A maioria das reuniões on-line começa tarde e é perda de tempo
O tempo dos profissionais de negócios é extremamente valioso e, infelizmente, 72% relatam que seu tempo está 
sendo desperdiçado esperando que as reuniões comecem. A pesquisa se concentrou em descobrir exatamente 
o motivo pelo qual as reuniões de colaboração começam tarde. Infelizmente, numerosos pontos de atrito levam 
a atrasos na reunião. O motivo mais comum é esperar o ingresso de todos (77%), o que pode ser exacerbado 
pela próxima resposta mais comum sobre problemas com links ou códigos de reunião (57%). Quase empatados 
estavam os problemas de compartilhamento (43%) e ruídos de fundo (41%), barulho de digitação alta, cães latindo 
e manuseio de papéis. O que também causa atrasos é compreender quem estava na chamada (33%) e esperar que 
todos se apresentem (26%). 29% afirmaram que as reuniões de colaboração começam tarde porque a tecnologia 
é difícil de usar e eles têm problemas para descobrir a funcionalidade certa ou o botão que deve ser usado. Esses 
resultados indicam que há espaço para melhorias entre as soluções de colaboração, para reduzir a insatisfação, 
remover os pontos de atrito e melhorar a produtividade.

Sim
72%

Não
28%

Em sua experiência, as reuniões com
participantes por telefone ou vídeo

geralmente começam atrasadas?

26%

29%

33%

41%

43%

57%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Cada pessoa precisa se apresentar

A tecnologia de reunião é difícil de usar
(tempo desperdiçado tentando aprendê-la)

Deve passar por um processo de rolagem e chamada
para saber quais participantes ingressaram

Ruído de fundo prejudica reunião
(papel sendo manuseado, cães latindo, digitação etc.)

Problemas de compartilhamento de desktop ou aplicativos
(não é possível ver conteúdo, muito lento etc.)

Problemas para ingressar na reunião (códigos errados,
links de convite que não funcionam etc.)

Atrasos ao esperar os participantes se conectarem à reunião

Em sua experiência, por que as reuniões com participantes por telefone ou vídeo começam atrasadas?
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Soluções de colaboração cognitiva desejadas
Com os resultados anteriores, não é de surpreender que 89% dos profissionais de negócios desejem aproveitar os 
novos recursos de colaboração cognitiva que desempenham o papel e a inteligência na solução de colaboração. 
Querem uma experiência que inclua um assistente virtual e forneça a inteligência do participante.

E eles querem isso agora. Na realidade, 88% estão dispostos a trocar de fornecedores para obtê-la. As reuniões on-
line existentes geram insatisfação aos usuários. Eles precisam de uma solução que torne as reuniões mais eficazes e 
oportunas, e 50% deles estão prontos para argumentar com o chefe para conseguir isso.

Sim
89%

Não
11%

Você estaria interessado em mudar para uma 
solução de reunião inteligente que apresenta 
automaticamente as informações relevantes 
sobre os participantes e projetos da reunião?

Sim
50%

Não
50%

Você discutiria com seu chefe sobre qual 
solução de reunião de áudio e vídeo sua 

equipe deve usar consistentemente?

Sim
88%

Não
12%

Se a solução de reunião forneceu insights profundos 
sobre os participantes da reunião e um assistente 

virtual (toma notas, atribui itens de ação, envia 
convites de reunião etc.), você começaria a usar 

esses recursos o mais rápido possível?
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Os profissionais de negócios exigem informações abrangentes do participante
A pesquisa queria remover a subjetividade sobre quais informações de participantes da reunião e suas empresas eram 
realmente necessárias e valiosas. Cargo e responsabilidades do participante (80%) superou a lista de informações desejadas. 
Em seguida, foram dados de contato (66%), estrutura de relatório (59%) e histórico de carreira e experiência (48%). 40% 
queriam notícias da empresa, e informações e conquistas significativas (25%) totalizavam o conhecimento profissional 
desejado. Alguns queriam saber mais informações pessoais, como conteúdo de mídia social (20%) e hobbies (14%).

As informações básicas do participante se convertem em benefícios comerciais
A conclusão de haver mais informações básicas não era curiosidade; muitos viram benefícios diretos de negócios 
oriundos dessas informações, começando com a maior eficácia das reuniões (64%) e relacionamentos mais fortes 
no nível da equipe (53%) e do parceiro (50%). 42% esperavam que as informações gerassem novas oportunidades e 
18% disseram que levariam diretamente a mais vendas.

14%

20%

25%

40%

48%

59%

66%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Hobbies e interesses não relacionados ao trabalho

Perfis de mídia social (publicações recentes, blog, comentários etc.)

Realizações individuais (prêmios, obras
publicadas, artigos informativos etc.)

Informações da empresa (notícias recentes, preço de ações)

Histórico da carreira e especialização

Informação de relacionamento (chefe, organograma etc.)

Informações de contato

Título e principais responsabilidades

Quais informações sobre as pessoas da reunião seriam valiosas?

8%

18%

42%

50%

53%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Não ocorreriam
benefícios comerciais

Aumento nas vendas

Novas oportunidades

Parcerias mais fortes

Relacionamentos mais sólidos

Eficácia de reunião melhorada

Quais dos seguintes benefícios comerciais ocorreriam se você tivesse informações da empresa 
e de plano de fundo individuais sobre participantes da reunião prontamente disponíveis?
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O assistente virtual de reunião agrega valor
Além da inteligência de participantes em reuniões, os assistentes virtuais estão em alta demanda para reuniões. 87% 
de valor comercial relatado seria derivado de uma solução de reunião com recursos de assistente virtual. Portanto, a 
pesquisa priorizou quais recursos proporcionariam mais valor. No topo da lista, com 60%, estava a necessidade de o 
assistente tomar notas da reunião, e depois a capacidade de notificar os usuários de uma reunião iminente. 50% dos 
usuários corporativos viram valor em um assistente que analisa os calendários dos participantes da reunião e, em 
seguida, agenda uma reunião subsequente com base na disponibilidade. Os participantes querem receber uma cópia 
transcrita da reunião (50%) e fazer com que o assistente envie e-mails de acompanhamento (49%). Além disso, 38% 
dos pesquisados queriam um assistente que pudesse atribuir e distribuir planos de ação.

13%

38%

43%

49%

50%

50%

52%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Eu não usaria um assistente
virtual para tarefas de reunião

Adição de novos participantes
(mesmo após a reunião ter começado)

Distribuição de itens de ação

Envio de e-mails de acompanhamento

Transcrição de reunião

Verificações de calendários de participantes e
agendamento de reunião de acompanhamento

Alertas para as próximas reuniões

Anotações de reunião

Quais das tarefas de reunião a seguir você realizaria com um assistente virtual focado 
no negócio (como Siri, Alexa, assistência do Google)?
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A solução de colaboração cognitiva melhora a produtividade
Uma solução de colaboração de reunião melhor, com um assistente virtual e inteligência dos participantes, 
certamente agregaria valor, mas a pesquisa queria mapear diretamente os recursos para benefícios de negócios. 
93% acreditam que a eficiência da reunião aumentaria se a solução de reunião exibisse itens de ação relevantes 
e documentos associados. 90% afirmaram que a conclusão de um plano de ação aumentaria com rastreamento 
automatizado e lembretes. Além disso, 84% acreditam que o tempo valioso da reunião poderia ser recuperado se 
a solução de reunião mostrasse pelo nome quem participa e quem saiu da reunião. 81% indicam que as reuniões 
serão mais eficientes se as informações básicas do participante forem proativamente fornecidas por uma solução 
de reunião. Com benefícios comerciais claros vinculados a esses recursos, espera-se que as empresas em breve 
pesquisem e escolham uma solução de reunião com recursos de colaboração cognitiva.

Sim
90%

Não
10%

Em sua opinião, se uma solução de reunião 
rastreou itens de ação atribuídos e 

atualizou o status, isso aumentaria a 
conclusão do item de ação?

Sim
84%

Não
16%

Na sua opinião, as reuniões seriam 
mais produtivas se o tempo não 

fosse gasto na entrada e saída de 
participantes da reunião?

Sim
81%

Não
19%

As informações e os antecedentes de 
novas pessoas na reunião aumentariam 

a eficácia da reunião?

Sim
93%

Não
7%

As reuniões seriam mais efetivas se uma 
solução de reunião exibisse automaticamente 

itens de ação pendentes e documentos 
relevantes aos participantes?
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O ESTADO DAS REUNIÕES VIRTUAIS:  
COMO DESENVOLVER UMA FORÇA DE TRABALHO MAIS 
EFICAZ ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO COGNITIVA
Uma pesquisa global de profissionais de negócios

Conclusão
As empresas investem enormes quantidades de recursos em reuniões a cada dia. As ferramentas de reunião de hoje 
que não utilizam recursos cognitivos geram insatisfação nos funcionários, perdendo tempo e produzindo reuniões 
menos eficazes. Com a tecnologia disponível hoje, isso é simplesmente inaceitável.

Uma solução de reunião de colaboração cognitiva não é apenas desejada, é necessária, e isso foi afirmado por quase 
9 de 10 profissionais de negócios. Essa solução cognitiva é necessária para facilitar a visualização da reunião e o 
compartilhamento de telas, com áudio e vídeo de alta qualidade. A solução cognitiva deve fornecer novos recursos, 
como informações de experiência do participante e da empresa, e ser equipada com um assistente virtual que 
possa ajudar a remover as tarefas comuns que associamos às reuniões. Os benefícios esperados são reuniões mais 
eficientes que proporcionam vantagens de negócios de primeira e de última linha, tornando os trabalhadores mais 
felizes e menos insatisfeitos, que gastariam menos tempo em reuniões. Embora metade dos trabalhadores esteja 
disposta a argumentar com seu chefe para trazer esses benefícios para o negócio, não há necessidade disso.

Metodologia da pesquisa
A pesquisa concluiu que um total de 1.501 participantes usam ferramentas de reunião colaborativa on-line 
semanalmente. Os participantes eram de todos os cinco continentes. A pesquisa foi administrada eletronicamente e 
os participantes receberam uma compensação simbólica por sua participação.

Sobre a Dimensional Research
A Dimensional Research fornece pesquisa de marketing prática para ajudar as empresas de tecnologia a tornar 
seus clientes mais bem-sucedidos. Nossos pesquisadores são especialistas em pessoas, processos e tecnologia de TI 
corporativa e entendem como as empresas de TI funcionam. Fazemos parceria com nossos clientes para fornecer 
informações práticas que reduzem riscos, aumentam a satisfação do cliente e viabilizam a empresa. Para obter mais 
informações, acesse www.dimensionalresearch.com.

Sobre a Cisco
A Cisco (NASDAQ: CSCO) é a líder mundial em tecnologia que faz a Internet funcionar desde 1984. Nosso pessoal, 
produtos e parceiros ajudam a sociedade a se conectar com segurança e aproveitar hoje as oportunidades digitais do 
futuro. Siga-nos no Twitter em @Cisco e para obter mais informações, acesse www.cisco.com.

2%

5%

7%

7%

9%

18%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jurídico

Marketing

RH

Finanças

Vendas

Pesquisa e desenvolvimento ou
desenvolvimento de produtos

IT corporativa

Departamento
Diretor ou

gerente de equipe
48%

Profissional ou
administrador de

linha de frente
34%

Executivo
18%

Função

Mais de 5.000
27%

2.000 - 5.000
14%

250 - 2.000
31%

Menos de 250
28%

Tamanho

https://dimensionalresearch.com/
https://twitter.com/Cisco
https://www.cisco.com/

