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Solução inovadora que combina Audio, Vídeo e elementos interactivos e que irá 

transformar o conceito de videoconferência 

 

CISCO APRESENTA “TELEPRESENCE” – UMA FORMA 
REVOLUCIONÁRIA DE COMUNICAR 

 
A Cisco prepara-se para lançar uma nova solução tecnológica que irá revolucionar o conceito 
de comunicação, o Cisco TelePresence. Este novo produto permite realizar reuniões em directo, 
frente-a-frente, através de tecnologia IP, permitindo a todos os utilizadores  interagir e colaborar 
de forma única. Este sistema de comunicação, que chega ao mercado em Dezembro, possibilita 
enviar a imagem de uma pessoa, em tamanho real, para outro local situado a milhares de 
quilómetros de distância, tornando a comunicação quase igual às reuniões ao vivo.   

 

O Cisco TelePresence consiste numa transmissão via IP de alta velocidade (6Mbps) que utiliza 

sistemas de som e ecrãs de plasma de 65 polegadas, com quatro vezes mais pixels do que os de alta 

definição, para que os interlocutores tenham dimensão real e para que se possam ler as expressões 

faciais e interpretar a linguagem gestual de quem está do outro lado. Esta tecnologia permite efectuar 

reuniões para um máximo de 12 pessoas, frente-a-frente (seis de cada lado), e tem um atraso de 0,2 

segundos, nos dois sentidos. 

 

“A Cisco está a mudar a forma como as pessoas trabalham, vivem e aprendem”, disse Charles 

Giancarlo, Chief Development Officer e Senior Vice President da Cisco. “O IP permitiu-nos extender o 

horizonte das comunicações indo ao encontro das pessoas, sem necessidade de viajar. Tal como os 

jactos abriram o mundo aos negócios e às experiências pessoais, o Cisco TelePresence irá tornar o 

processo de comunicação de tal forma imediato e efectivo, como jamais foi possível à distância”. 

 

Os participantes nesta experiência única terão a clara percepção de que estarão a partilhar a mesma  

sala, apesar de poderem estar em pontos totalmente opostos do globo. “Outrora, uma solução de 

reuniões frente-a-frente de forma remota não era mais do que um sonho”, refere Marthin De Beer, 

Vice-Presidente da Cisco’s Emerging Markets Technology Group. “Os nossos clientes cada vez mais 



 
 
exigiam uma solução tecnológica que melhorasse as relações críticas de negócio e a colaboração 

“pessoal” a longa distância. Até hoje, não havia forma de aumentar o número de interacções de alta-

qualidade, nem de aumentar a produtividade sem recorrer às viagens. Porém, a Cisco veio agora 

responder a esta necessidade, criando uma nova forma de reunir. A solução de reuniões Cisco 

TelePresence aproveita a vantagem ao nível do poder e inteligência da rede IP e Unified 

Communications para garantir conversas frente-a-frente, em tempo real, entre pessoas em qualquer 

parte do mundo, o que irá perrmitir aumentar de forma simples a produtividade e a rapidez da tomada 

de decisão nas empresas”. 

 

O Cisco TelePresence estará disponível em duas versões – para grandes e pequenas reuniões. O 

formato mais reduzido, TelePresence 1000, destina-se a pequenos grupos ou a conversas individuais 

e é ideal para escritórios de executivos, lobbies de hotéis, dependências bancárias ou consultórios 

médicos. Por sua vez, o TelePresence 3000 foi concebido para reuniões até 12 pessoas à volta de 

uma mesa virtual. Este produto é ideal para mesas redondas ou reuniões de staff, bem como para 

reuniões de trabalho com empregados, clientes ou fornecedores. 

 

Os principais benefícios e características do Cisco TelePresence são: 

• Simplicidade: Para organizar reuniões basta enviar um convite através de um software de 

empresa como o Microsoft Outlook ou Cisco Unified Call Manager 5.1. Depois, apenas é 

necessário fazer uma chamada Cisco TelePresence através de um telefone IP ou conectar-se 

a uma Sala Cisco TelePresence directamente, tal como se faz numa chamada telefónica 

normal. 

• Qualidade: Tamanho real, imagem de alta qualidade com uma resolução de 1080p, o que é 

seis vezes superior ao de uma televisão normal e duas vezes superior à da HD TV. Câmaras 

de alta definição, especialmente desenhadas para este produto, garantem uma transmissão 

vídeio de alta resolução sem necessitar de qualquer intervenção do utilizador. Audio de banda 

larga e multi-canal fornece uma excelente projecção de voz e assegura conversas múltiplas, 

em simultâneo, tal como se verifica numa reunião onde as pessoas estão fisicamente 

presentes. Os microfones também especialmente desenhados para o efeito eliminam 

quaisquer interferências. 

• Fidelidade: A integração com a rede IP já existente nas empresas ajuda a garantir uma ligação 

de alta qualidade, segurança e disponibilidade para uma experiência óptima em cada 

chamada. 

 



 
 
“A solução de reunião Cisco TelePresence apenas pode ser avaliada na sua totalidade após a sua 

experimentação”, disse Zeus Kerravala, Senior Vice President of Enterprise Research do Yankee 

Group. “É totalmente diferente de uma sessão de videoconferência habitual. É verdadeiramente a 

primeira aplicação de Unified Communications que tem o poder de mudar a forma como as pessoas 

interagem entre elas. Cisco TelePresence é o único sistema de vídeo que vi que consegue transmitir a 

sensação de que estamos todos a partilhar a mesma sala, apesar de alguns elementos estarem 

espalhados por diferentes partes do mundo”. 

 

Apesar deste sistema ter sido pensado fundamentalmente para as grandes empresas, a Cisco 

pretende alargar estes sistemas de comunicação ao mercado doméstico futuramente. 

 

O sistema estará disponível em Dezembro, chegando a Portugal durante o ano de 2007, estimando-se 

que o preço da solução ronde os 300 mil dólares, na sua versão mais alargada, e 79 mil dólares na 

versão mais reduzida. 

 

“Com esta inovação será possível aos executivos fazerem um reaproveitamento do seu tempo útil, 

reduzindo os gastos temporais e monetários com viagens e aumentando, consequentemente, a sua 

qualidade de vida”, afirmou Phil Smith, Head of Technology & Corporate Marketing, Cisco Europe, 

acrescentando que “em poucos meses o investimento inicial fica amortizado”. 

 

Para mais informações sobre este assunto, por favor, visite: http://www.cisco.com/go/telepresence ou 

http://newsroom.cisco.com/video/telepresence.html. 

 

Sobre a Cisco Systems 

A Cisco Systems, Inc. é o líder mundial em soluções de rede de banda larga. As soluções de rede da 

Cisco baseadas no protocolo da Internet (IP) são a base operacional da maioria das redes 

empresariais, educacionais e da administração pública, de operadores fixos, móveis e cabo. As 

necessidades dos clientes residenciais são de igual modo endereçadas pela Cisco, através da unidade 

de negócios Linksys. A Cisco disponibiliza a mais abrangente gama de soluções para o suporte 

inteligente de dados, voz e vídeo em todo o mundo. Liberte o potencial da rede. 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt 
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