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Vídeo Empresarial 

As 5 principais conclusões de um estudo realizado pela unidade de 
consultoria da Cisco (IBSG) 

  

 

 

 
Introdução 

O Vídeo empresarial está a sofrer grandes alterações do ponto de vista de 
adopção, crescimento de tráfego, contribuição para a evolução do modelo de 
negócio e inovação tecnológica. O grupo de consultoria da Cisco, IBSG realizou 
um estudo bastante abrangente envolvendo 479 executivos pertencentes a mais 
de 20 industrias diferentes. Todos os elementos com cargo de diretor ou mais 
elevado. Este documento visa identificar as 5 principais conclusões desse 
estudo. 

 

Conclusão n.1: 

Utilização do vídeo empresarial já é uma realidade ao nível executivo 
 

• 79% dos inquiridos utilizam vídeo empresarial pelo menos uma vez por 
semana, e 50% utilizam-no diariamente. 

• 76% dos inquiridos também participam em sessões de vídeo unidirecionais 
pelo menos uma vez por semana, e 40% utilizam diariamente. 
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Conclusão n.2: 

A utilização do vídeo unidirecional está a crescer significativamente 
 

 

• 71% dos inquiridos afirmam que irão aumentar a utilização de sessões de 
vídeo empresarial unidirecionais nos próximos dois anos. Cerca de 35% 
afirmam que o aumento de sessões com estas características irá crescer 
significativamente. 

• A utilização mais popular de sessões de vídeo unidirecionais é na educação e 
na formação de colaboradores, encontrando-se segundo, no top 3 das 
preferências dos executivos. 

 

Conclusão n.3: 

Para os utilizadores a interoperabilidade entre os mais diversos 
sistemas é fundamental 

 

• Segundo os inquiridos, a funcionalidade mais importante na videochamada é 
a capacidade de realizar videochamadas ou videoconferências com 
comodidade, simplicidade e capacidade de interagir com colaboradores, 
clientes, fornecedores ou outros fora da companhia.  

• Segundo os inquiridos, a funcionalidade mais importante no vídeo 
unidirecional é a capacidade de ver, aceder e gerir conteúdos de qualquer 
dispositivo que tenha capacidade de ligação à rede. 
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Conclusão n.4: 

Numero de vídeos criados pelos colaboradores está em crescimento 
 

• 62% dos inquiridos observam vídeos criados por colaboradores pelo menos 
uma vez por semana, sendo que 33% já o fazem diariamente.  

• 93% dos inquiridos que observaram vídeo criados por colaboradores também 
os comentaram, recomendaram, reencaminharam ou pontuaram o respectivo 
vídeo. 

• 82% dos inquiridos gravam vídeos associados ao negócio. 64% desses 
inquiridos disponibilizam esses vídeos através do portal de partilha de vídeos 
da empresa. 

 

Conclusão n.5: 

Limitações de rede inibem uma maior adopção 
 

• Os responsáveis pelas TI´s identificam claramente que, do ponto de vista 
técnico, é a rede que se identifica como o principal obstáculo para uma maior 
adopção de vídeo dentro das suas organizações 

• 38% dos responsáveis pelas TI´s concordam que um aumento significativo do 
tráfego de vídeo cria um impacto na rede. 

• Um terço desses inquiridos afirmam que a sua rede atual não está preparada 
para suportar a adopção massiva do vídeo nas suas redes, criando um 
impacto ao nível da qualidade do serviço prestado às restantes aplicações 
existentes. 
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