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Pessoas que trabalham juntas podem alcançar resultados extraordinários.
Elas podem atingir metas ambiciosas ao mesmo tempo em que fortalecem as relações pessoais e comerciais. É por isso que as empresas no mundo todo 
usam as soluções de vídeo com qualidade profissional da Cisco®. Funcionários, parceiros e clientes podem se reunir em momentos críticos em torno de 
projetos, decisões e envolvimentos. Assim, as pessoas conversam em tempo real e examinam o trabalho juntas. Eles estão melhorando os resultados das 
vendas. E isso acontece ao mesmo tempo em que permitem que as empresas economizem tempo e dinheiro. 

Encontro com o sucesso
Proporcione um senso de urgência às relações comerciais com vídeo de alta qualidade

PRÓXIMO  



© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 2

A interação em tempo real significa 
vendas mais rápidas

DVB Bank – Frankfurt, Alemanha
No ano passado, o DVB Bank ajudou os clientes a financiar aquisições; 
aumentar as apostas nas holdings existentes; e a financiar novos trens, ônibus 
e motores de avião. Embora seus funcionários estejam espalhados pelo mundo, 
eles podem localizar colegas rapidamente, obter respostas e compartilhar 
documentos em tempo real.

O status de presença e as mensagens instantâneas permitem que os 
funcionários do banco verifiquem se um colega está disponível para que possam 
responder em segundos. Não haverá mais mensagens longas no correio de 
voz ou e-mails. As reuniões e os treinamentos na empresa ficam mais fáceis 
com a videoconferência e as gravações tornam a experiência disponível para 
as pessoas que não poderiam vir pessoalmente. E os funcionários do banco 
podem se reunir pessoalmente no escritório, de seus computadores em casa ou 
durante viagens.

“ Você pode discutir mais informações, analisar apresentações e compartilhar 
sua área de trabalho, para que seja mais interativa do que apenas falar ao 
telefone.”

—Monika Ritter, Especialista em recursos humanos, DVB Bank

Leia mais >

SClBTrabalhe de perto com a 
equipe em locais distantes

Thiess – Brisbane, Austrália
A principal empresa de construção, mineração e empreiteira da Austrália constrói 
uma infraestrutura vital nesse país e na região da grande Ásia Pacífico. Como os 
locais frequentemente são remotos e os membros da equipe estão em vários 
lugares, o deslocamento é demorado. Mesmo assim, esses projetos grandes e 
complexos exigem trabalho em equipe e atenção a vários detalhes.

A videoconferência empresarial faz uma enorme diferença no senso de 
oportunidade e na qualidade do projeto. Um grande projeto de dessalinização da 
água do mar é gerenciado pelo escritório de Melbourne da Thiess e de vários 
escritórios de projetos temporários ao longo da tubulação de 85 quilômetros. 
Os engenheiros de projeto nas grandes cidades se encontram com os 
engenheiros de construção no campo por meio da videoconferência, o que 
resulta em relações mais fortes e maior eficiência. A redução das viagens ajuda 
os membros da equipe a se manterem produtivos, e os especialistas podem 
colaborar regularmente com as equipes, independentemente do local, para 
acelerar a entrega do projeto e reduzir os custos.

“ Ver as outras pessoas na equipe ajudou a criar afinidades entre equipes em 
regiões geográficas diferentes. A capacidade de ver a linguagem corporal 
melhora a comunicação e o entendimento, o que aumenta a eficiência 
enquanto diminui a duração”

—Brad McGinn, Arquiteto de redes sênior, Thiess

Leia mais >
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http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/bank_product.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/thiess.html
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Oportunidade perfeita para acelerar 
as vendas 

Nationwide – Londres, Reino Unido
Com 700 filiais e 400 consultores especializados em financiamento de imóvel, 
era geralmente necessário marcar horário para se encontrar com um consultor 
da Nationwide. Mas a empresa financeira se orgulha da facilidade com que é 
possível fazer negócios com ela. Quando a empresa conectou os clientes aos 
especialistas em financiamento de imóvel por meio de vídeo de alta qualidade, a 
satisfação dos clientes atingiu níveis elevadíssimos e as vendas aumentaram dois 
terços. Os clientes se encontram com especialistas em financiamento de imóvel 
em tempo real para analisar documentos e opções de empréstimo. Eles também 
recebem documentação impressa para assinar.

93% dos clientes entrevistados afirmaram que as reuniões por vídeo se 
tornaram um substituto da reunião pessoal e que apreciavam o fato de não 
ter que esperar. Mais de um terço deles afirmaram que teriam considerado a 
possibilidade de procurar outra empresa se não conseguissem marcar horário 
com a Nationwide imediatamente.

“ O vídeo profissional nos ajudou a aumentar a satisfação dos clientes e a 
eficiência da equipe, além de elevar as vendas de financiamentos de imóveis. O 
caso de negócios a favor da solução da Cisco ganhou solidez rapidamente.”

— Andrew Nation, gerente sênior de Resultados de clientes futuros da 
Nationwide

Leia mais >

Com uma equipe conectada, é 
possível atender os pacientes com 
mais rapidez

Park Nicollet Health Services – St. Louis Park, Minnesota
Embora a Park Nicollet seja famoso por apresentar altas taxas de satisfação 
dos pacientes, a instituição não poupa esforços na busca de maneiras para 
melhorar. Quando abriu sua nova clínica, a Park Nicollet implementou recursos 
de colaboração por voz e vídeo que permitiram que médicos, enfermeiras 
e especialistas colaborassem de qualquer lugar e com qualquer dispositivo. 
Agora, a equipe pode determinar rapidamente se os colegas estão disponíveis 
e colaborar de modo instantâneo. Com um clique, eles podem usar mensagens 
instantâneas, dar um telefonema, começar uma videoconferência ou participar 
de uma reunião online.

A equipe pode cuidar melhor dos pacientes fornecendo mais serviços em um 
único encontro. Eles economizam ao oferecer opções inovadoras de tratamento, 
como telemedicina, sessões externas de terapia e consultas remotas com 
farmacêuticos por vídeo. Claro que o objetivo definitivo é facilitar o trabalho 
dos membros da equipe para que eles possam passar mais tempo com os 
pacientes. E isso está funcionando.

“ As ferramentas de colaboração da Cisco estão nos ajudando a otimizar o tempo 
e a dedicá-lo ao atendimento dos pacientes. Quando os usuários dizem que a 
tecnologia facilitou suas vidas, sabemos que alcançamos nossos objetivos.”

—Julie Flaschenriem, CIO, Park Nicollet Health Services

Leia mais >
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Como fechar vendas mais rápido 
e economizar dinheiro ao mesmo 
tempo

Raymond Handling Concepts – Fremont, Califórnia
A Raymond Handling Concepts oferece sistemas avançados de manuseio 
de material, serviços, peças e aluguéis. Aproximadamente, 225 funcionários 
atendem os clientes em oito estados do oeste dos EUA, portanto, a 
comunicação é essencial. Um sistema telefônico antigo falhava continuamente e 
as chamadas de conferência caíam toda hora, bem no meio de uma frase. Isso 
tudo mudou com o serviço de colaboração na nuvem que reuniu ferramentas 
de voz, vídeo, colaboração e conferência. Agora, os funcionários móveis 
colaboram de qualquer lugar com seus laptops. Isso é especialmente bom para 
os executivos de vendas, que agora recebem orçamentos novos em minutos, 
em vez de ter que esperar 24 horas ou mais. Os funcionários do escritório fazem 
chamadas telefônicas e de vídeo em suas mesas.

Como um serviço baseado na nuvem, esses recursos são usados a menos de 
20% do custo de um novo sistema de voz, e os recursos de TI associados ainda 
precisavam gerenciá-lo. Além disso, as comunicações se tornaram uma despesa 
operacional previsível.

“ Em geral, o pessoal de vendas recebe orçamentos em minutos, em vez de ter 
que esperar 24 horas ou mais. O serviço de colaboração está melhorando a 
lucratividade ao nos ajudar a fechar as vendas mais rápido.”

—Richard Johnston, Gerente de TI, Raymond Handling Concepts Corporation

Leia mais >

Mais eficiência?  
Vamos mostrar como conseguir 
isso

U.K. Departamento de saúde – Londres, Leeds, Reino Unido
Quando o Departamento de Saúde do Reino Unido teve que aumentar sua 
eficácia com processos e reduzir os custos, decidiu aumentar seu uso de 
videoconferência. Uma atualização no vídeo de alta qualidade agora respalda 
reuniões nas salas de conferência redesenhadas. Os funcionários podem 
se reunir, com o uso de vídeo em suas mesas. O departamento reduziu 
radicalmente os custos de viagem e até encontrou uma nova oportunidade. 
Com as restrições de orçamento, a agência não pode alugar locais grandes para 
eventos. Em vez disso, ela conecta palestrantes e públicos locais a especialistas 
remotos praticamente de qualquer lugar. Não é preciso alugar nenhum espaço. 
As sessões são gravadas automaticamente, armazenadas e marcadas para 
facilitar a recuperação de conteúdo. Não há necessidade de equipes de som 
e vídeo. Isso significa mais economia. E o uso do sistema dobrou ao mesmo 
tempo em que permite num retorno de investimento em apenas 
três semanas.

“ Os pacotes de vídeo são de excelente qualidade e fáceis de usar. Eles 
permitem reuniões com uma experiência pessoal, que reduz os custos de 
viagem enormemente, enquanto acelera o processo de tomada de decisão.”

— Neill Goulder, Chefe de operações no local de trabalho, Departamento de 
saúde do Reino Unido

Leia mais >
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/raymond-handling-cs.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/uk_department_of_health.html
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Rápido, totalmente conectado e 
pessoal

Genuine Health – Toronto, Canadá
O CEO da Genuine Health acredita piamente no valor das reuniões pessoais, 
em especial com os clientes. Porém, como facilitar as reuniões ao vivo quando 
os funcionários ficam nos Estados Unidos e no Canadá e mais de 30% deles 
são móveis? A Genuine Health encontrou uma forma mais fácil de implantar, 
gerenciar e oferecer recursos de colaboração a todos os funcionários.

Os funcionários dispõem de mensagens instantâneas, presença, voz, vídeo, 
mensagens de voz, compartilhamento de área de trabalho e conferência, onde 
quer que estejam. Acesso a correio de voz corporativo por e-mail ou de um 
smartphone? Sem problemas. Reunião pessoal com seus colegas? Simples. 
Além disso, a empresa espera uma queda de 30% nos custos de viagem. E, 
o melhor de tudo, as pessoas respondem mais rápido, têm conversas mais 
completas e participam mais.

“ Usamos o recurso de vídeo em praticamente todas as ligações agora. Nossos 
funcionários podem passar de conversas por mensagens instantâneas para 
conferência de voz e vídeo com facilidade e compartilhar suas telas.”

—Sandro Ragogna, Diretor de finanças e TI da Genuine Health

Leia mais >

Envolvendo os funcionários em 
qualquer lugar

Turkcell Group – Istambul, Turquia
O agendamento de reuniões entre funcionários nos cinco escritórios da Turkcel 
em Istambul é um desafio. O tempo gasto com deslocamentos pode ser de até 
três horas. Inclua reuniões entre os funcionários da Turkcell em 25 cidades em 
quatro países e a situação fica ainda mais difícil. Com a colaboração de vídeo, os 
funcionários se encontram em pessoa em salas de reunião, um escritório, seus 
próprios computadores ou até mesmo um dispositivo móvel. O novo sistema 
é tão fácil de usar que os funcionários começaram a utilizá-lo sem nenhum 
treinamento. Agora, quando os funcionários da Turkcell se reúnem, eles lançam 
novas ofertas de serviço e programas de marketing em menos da metade do 
tempo. Eles recuperam cerca de 70 horas ao evitar viagens entre os escritórios 
de Istambul. Acima de tudo, o tempo todo eles descobrem maneiras de 
conquistar uma margem competitiva por meio do vídeo.

“ Em geral, podemos agendar uma reunião para os funcionários em diferentes 
escritórios, cidades e países em uma semana, em vez de esperar três a quatro 
semanas. Assim, lançamos novas ofertas de serviço e programas de marketing 
em menos da metade do tempo, aumentando nossa vantagem competitiva.”

—Ílker Kuruöz, CIO, Turkcell Group

Leia mais >
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-communications/business-edition-6000/genuine_health_case_study.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cs_turkcell.html
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O que você pode fazer com o vídeo de alta qualidade?
Use o vídeo para fazer o que prefere fazer pessoalmente, mas não pode. Quer você precise entrevistar um candidato promissor 
ao trabalho no outro lado do país ou se reunir com pessoas em vários países em um dia, o vídeo de alta qualidade da Cisco 
está mudando as reuniões e a colaboração de maneiras positivas para os clientes. Por isso, os clientes estão poupando tempo, 
aumentando as vendas, reduzindo os custos e melhorando a satisfação do cliente. Podemos fazer isso para você também.

  ANTERIOR  |  

https://www.facebook.com/CiscoCollab
https://www.linkedin.com/company/cisco-collaboration
https://twitter.com/ciscocollab
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