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Declarações de valores

Deseja que os líderes seniores da 
empresa apoiem seus esforços de 
adoção? Use esse conteúdo baseado 
em fatos sobre o valor transformador 
do vídeo, relacionado ao engajamento 
dos funcionários, à produtividade e ao 
recrutamento dos melhores talentos.

Clique aqui para baixar 
e compartilhar

O valor do vídeo
Nós todos competimos em dois mercados. Negócios 
e talento. Então, por que limitar as oportunidades 
para uma área de 30 km ao redor do escritório? 
Existe um caminho melhor. 

Os clientes de colaboração da Cisco sabem que o 
fornecimento de experiências de vídeo ininterruptas 
significa acesso a pessoas e mercados que 
normalmente não estariam ao alcance. Na verdade, o 
tempo e o espaço não importam muito quando você 
pode sentir entusiasmo em alta definição. 

Criamos este kit de ferramentas com guias de 
referência rápida, recursos promocionais e casos 
de usuários projetados para ajudar você a usar 
com sucesso o vídeo em sua empresa. Coisas 
surpreendentes acontecem quando as pessoas têm 
locais de trabalho operados com o Webex. 

Está em uma missão para conectar pessoas? Nós 
também.

Colaboração de vídeo... 

Torna as pessoas mais produtivas 

A produtividade dos funcionários é uma das medidas mais importantes de 
rentabilidade para a maioria das empresas. É um tema em pauta na maioria 
das diretorias, pois as pessoas são o ativo mais estratégico (e de maior 
custo) para a maioria das empresas, com a propriedade ocupando um 
segundo lugar muito próximo. 

Proporcionar experiências de colaboração de nível mundial é uma das 
melhores coisas que você pode fazer para melhorar a produtividade dos 
funcionários. Além disso, um plano de adesão bem elaborado significa 
que você terá ainda mais chances de obter o máximo retorno do seu 
investimento no Cisco Collaboration.

dos executivos 
e tomadores de 
decisão de TI 
dizem “se eu fosse 
CEO, melhorar a 
produtividade seria 
minha prioridade 
número um”.

Fonte: 
Pesquisa da BT Global, 2017

80% dos funcionários 
se sentem mais 
produtivos e 
engajados quando 
têm flexibilidade 
em onde, quando 
e como trabalham.

Fonte: 
Flex Strategy Group

91%dos executivos 
e tomadores de 
decisão de TI dizem 
que a produtividade 
é o principal benefício 
de melhorar as 
experiências digitais.

Fonte: 
Pesquisa da BT Global, 2017

91%dos funcionários 
sentem que a 
tecnologia influencia 
positivamente sua 
produtividade no 
trabalho. 

Fonte: 
UK Work Foundation

80%

Colaboração de vídeo...

Torna as pessoas mais engajadas 

O envolvimento dos funcionários costumava ser opcional, mas agora é 
praticamente indispensável. De recrutamento e integração a pagamento e 
recompensas; todos os dias, você tem a oportunidade de criar experiências de 
funcionários para seus melhores talentos nos momentos importantes para eles.

Há uma pesquisa crescente de que o trabalho flexível é um fator importante 
para impulsionar o alto desempenho, o desenvolvimento e o bem-estar 
dos funcionários. As soluções de reuniões de vídeo modernas e simples da 
Cisco oferecem experiências de nível de consumidor que permitem que os 
funcionários trabalhem de maneira flexível a qualquer hora, em qualquer lugar e 
em qualquer dispositivo, para atender às necessidades de equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal.

dos funcionários 
que trabalham com 
flexibilidade são 
significativamente 
mais propensos a 
relatar que tiveram 
duas ou mais 
promoções nos 
últimos cinco anos.

Fonte: 
IBM Smarter Work Institute

33% dos 
trabalhadores 
se preparam 
mais para 
chamadas de 
vídeo.

Fonte: West UC

82%dos trabalhadores 
são mais 
participativos em 
chamadas de 
videoconferência do 
que em chamadas 
apenas de áudio.

Fonte: West UC

73%dos funcionários 
se sentem mais 
engajados e 
produtivos quando 
têm flexibilidade 
em onde, quando e 
como trabalham.

Fonte: 
Flex Strategy Group

60%

Colaboração de vídeo... 

Atrai os melhores talentos 

dos funcionários mudaria 
seu trabalho para ter a 
capacidade de trabalhar de 
onde quiserem (pelo menos 
parte do tempo).

Fonte: Gallup

37% menos tempo para 
contratar um novo 
funcionário, por empresas 
totalmente distribuídas.

Fonte: Owl Labs

33% dos gerentes viram 
uma correlação entre a 
tecnologia e o desempenho 
da organização. 

Fonte: UK Work Foundation

66%

Trabalhadores autorizados 
a ter voz nas horas e locais 

de trabalho não apenas se sentem 
melhor com relação ao trabalho, mas 

também menos conflituosos em relação 
ao equilíbrio entre trabalho e família.

Fonte: 
American Sociological Review

É oficial, grandes talentos desejam opções. 
Pesquisadores da Universidade de Stanford 
descobriram que deixar os funcionários trabalharem 
remotamente ou em casa os deixava mais felizes, 
menos propensos a se demitir e mais produtivos. 
Na verdade, o horário flexível e as oportunidades 
de trabalho home office desempenham um papel 
importante nas decisões de aceitar ou deixar um 
emprego.

Para todos nós, fornecer opções de onde e como 
trabalhar significa oferecer tecnologias simples, mas 
poderosas, que dão aos gerentes a visibilidade e 
a confiança na previsão de resultados, entregas e 
marcos, mesmo quando não estão fisicamente com 
seus funcionários.
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Como usar este kit de ferramentas

Use este kit de ferramentas para conduzir a adoção de 
seus novos dispositivos Cisco Webex Share
Para uma melhor experiência e navegação de usuário veja esse arquivo usando Adobe Acrobat.
Disponível para download gratuito aqui

Neste guia, você 
pode encontrar

  Documentos criados para 
inspirar trabalhadores 
do conhecimento a 
usar os dispositivos 
Cisco Webex Share.

No final de cada documento, você 
encontra um link de download para 
acessar cada arquivo individual e 
compartilhar conforme necessário.

Feito para você
Se quiser personalizar os arquivos 
para usar na sua empresa, não 
tem problema. No final deste guia, 
você encontra um link para todos 
os tipos de arquivo editáveis. 
Faça as alterações que quiser.

Gostou?
Para deixar comentários ou pedir mais 
conteúdo, clique em:

Quer mais?
Receba respostas imediatas de um 
especialista da Cisco para as suas 
perguntas. Saiba mais e inscreva-se 
em cisco.com/go/quickclass

Entre na comunidade Cisco 
Collaboration, onde você pode fazer 
perguntas, descobrir todo o excelente 
conteúdo discutido neste manual 
e muito mais.

Perguntas/comentários? Entre 
no espaço Webex Adoption 
ou envie um e-mail para 
WebexAdoption@cisco.com

Gostou?

https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption@cisco.com
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Itens úteis para você começar

Guia em sala para reuniões bem-sucedidas
Criamos um guia prático de início rápido na página a seguir para ajudar seus 
colegas a começar.

Apenas imprima e coloque-o na sala onde possa ser visto facilmente.

Você pode:

Laminar e deixá-lo 
sobre a mesa

Laminar e afixá-lo 
na parede

Laminar e colocá-lo 
em um suporte

Comprar um porta-folhas 
de mesa

Ei, eu sou um dispositivo Webex 
Share, vejo o que posso fazer

Compartilhe a tela dos 
seus dispositivos em 
qualquer monitor
O Cisco Webex Share é um dispositivo do 
tamanho da palma da mão que se conecta 
à porta HDMI do monitor, para transformá-lo 
em uma tela de apresentação sem fi o com o 
aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings.

Conecte-se sem fi o a um monitor, tela ou TV

PASSO 01
Abra o aplicativo Cisco 
Webex Teams no seu 
laptop ou dispositivo 
móvel.

O emparelhamento 
automático é iniciado.

PASSO 02
Verifi que se você pode ver o nome do dispositivo 
no canto inferior esquerdo. 

Se você não vir o nome do dispositivo, pareie 
manualmente. Clique no nome do dispositivo.

PASSO 03
Clique em Compartilhar tela.

PASSO 04
Clique em Parar para parar de compartilhar.

Compartilhar 
tela

Parar

Ei, eu sou um dispositivo Webex 
Share, vejo o que posso fazer

Compartilhe a tela dos 
seus dispositivos em 
qualquer monitor
O Cisco Webex Share é um dispositivo do 
tamanho da palma da mão que se conecta 
à porta HDMI do monitor, para transformá-lo 
em uma tela de apresentação sem fi o com o 
aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings.

Conecte-se sem fi o a um monitor, tela ou TV

PASSO 01
Abra o aplicativo Cisco 
Webex Teams no seu 
laptop ou dispositivo 
móvel.

O emparelhamento 
automático é iniciado.

PASSO 02
Verifi que se você pode ver o nome do dispositivo 
no canto inferior esquerdo. 

Se você não vir o nome do dispositivo, pareie 
manualmente. Clique no nome do dispositivo.

PASSO 03
Clique em Compartilhar tela.

PASSO 04
Clique em Parar para parar de compartilhar.

Compartilhar 
tela

Parar

Ei, eu sou um dispositivo Webex 
Share, vejo o que posso fazer

Compartilhe a tela dos 
seus dispositivos em 
qualquer monitor
O Cisco Webex Share é um dispositivo do 
tamanho da palma da mão que se conecta 
à porta HDMI do monitor, para transformá-lo 
em uma tela de apresentação sem fi o com o 
aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings.

Conecte-se sem fi o a um monitor, tela ou TV

PASSO 01
Abra o aplicativo Cisco 
Webex Teams no seu 
laptop ou dispositivo 
móvel.

O emparelhamento 
automático é iniciado.

PASSO 02
Verifi que se você pode ver o nome do dispositivo 
no canto inferior esquerdo. 

Se você não vir o nome do dispositivo, pareie 
manualmente. Clique no nome do dispositivo.

PASSO 03
Clique em Compartilhar tela.

PASSO 04
Clique em Parar para parar de compartilhar.

Compartilhar 
tela

Parar

Ei, eu sou um dispositivo Webex 
Share, vejo o que posso fazer

Compartilhe a tela dos 
seus dispositivos em 
qualquer monitor
O Cisco Webex Share é um dispositivo do 
tamanho da palma da mão que se conecta 
à porta HDMI do monitor, para transformá-lo 
em uma tela de apresentação sem fi o com o 
aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings.

Conecte-se sem fi o a um monitor, tela ou TV

PASSO 01
Abra o aplicativo Cisco 
Webex Teams no seu 
laptop ou dispositivo 
móvel.

O emparelhamento 
automático é iniciado.

PASSO 02
Verifi que se você pode ver o nome do dispositivo 
no canto inferior esquerdo. 

Se você não vir o nome do dispositivo, pareie 
manualmente. Clique no nome do dispositivo.

PASSO 03
Clique em Compartilhar tela.

PASSO 04
Clique em Parar para parar de compartilhar.

Compartilhar 
tela

Parar
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Guia de início rápido do Cisco Webex Share

Página de download

Ei, eu sou um dispositivo Webex 
Share, vejo o que posso fazer

Compartilhe a tela dos 
seus dispositivos em 
qualquer monitor
O Cisco Webex Share é um dispositivo do 
tamanho da palma da mão que se conecta 
à porta HDMI do monitor, para transformá-lo 
em uma tela de apresentação sem fi o com o 
aplicativo Webex Teams ou Webex Meetings.

Conecte-se sem fi o a um monitor, tela ou TV

PASSO 01
Abra o aplicativo Cisco 
Webex Teams no seu 
laptop ou dispositivo 
móvel.

O emparelhamento 
automático é iniciado.

PASSO 02
Verifi que se você pode ver o nome do dispositivo 
no canto inferior esquerdo. 

Se você não vir o nome do dispositivo, pareie 
manualmente. Clique no nome do dispositivo.

PASSO 03
Clique em Compartilhar tela.

PASSO 04
Clique em Parar para parar de compartilhar.

Compartilhar 
tela

Parar

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-quick-start-guide-coming-soon/td-p/3736533
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Cartaz promocional do Cisco Webex Share

Nós criamos cartazes em dois 
modelos diferente, imprima o 
que combina com o estilo de 
sua empresa e coloque-os no 
escritório, nos sanitários ou 
próximos às salas de reunião.

Download do cartaz

Não tem um 
adaptador para 
transmissão de 
conteúdo? 
Não tem problema.
Entre e compartilhe sua tela sem 
fios com o Cisco Webex Share.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-posters-coming-soon/m-p/3736537#M171066
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Cartaz promocional do Cisco Webex Share

Download do cartaz

Não tem um 
adaptador para 
transmissão de 
conteúdo? 
Não tem problema.
Entre e compartilhe sua tela sem 
fios com o Cisco Webex Share.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/posters-photographic/m-p/3736732#M171078
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01 Webex Share: Compartilhamento pessoal – A

Nós escrevemos dois casos de 
uso convincentes que mostram 
a você como compartilhar 
sua tela em qualquer lugar 
com o Webex Share. Espalhe 
a palavra aos seus colegas 
imprimindo, enviando por 
e-mail, ou disponibilizando-os 
em sua intranet.

Faça o download do caso de uso

Conecte-se, 
compartilhe e 

participe.
Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Reuniões presenciais 
simplifi cadas.
Quando você está trabalhando com sua equipe cara a cara, compartilhar suas 
ideias em uma tela pode ajudar a tornar suas grandes ideias ainda maiores.

Nossos novos dispositivos Webex Share simplifi cam a transformação de qualquer 
monitor em uma tela de apresentação em alguns minutos.

Não é mais necessário imprimir apresentações ou enviá-las por e-mail, basta se 
conectar a qualquer monitor habilitado para HDMI com um dispositivo Webex Share.

Agora você pode compartilhar sua tela sem fi os e parar de brigar com os cabos. 

Gostou?

Missão 1 
ENCONTRE UMA ÁREA ADEQUADA

Encontre uma sala de apresentação com 
uma tela HDMI adequada para conectar 
seu Webex Share. O Webex Share já 
pode estar conectado e pronto para ser 
usado.

Missão 2 
COMPARTILHE SUA TELA

Mostre documentos e apresentações 
sem fi os na tela usando seu aplicativo 
Webex Meetings ou Webex Teams.

Experimente hoje

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-use-case-1/m-p/3736538#M171067
https://help.webex.com/pt-br/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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02 Webex Share: Compartilhamento de tela onde você estiver – B

Faça o download do caso de uso

Basta conectar, parear 
e compartilhar.

Experimente hoje, é mais fácil do que você pensa.

Compartilhamento de conteúdo 
sem fi os, em qualquer lugar.
A ideia de se apresentar fora do escritório lhe causa dor de cabeça?

Você não precisa mais se preocupar em mexer em qual fi o ou qual adaptador será 
necessário para evitar constrangimento.

O Webex Share transforma qualquer monitor HDMI em uma tela de apresentação 
sem fi o Webex. Esqueça adaptadores e cabos emaranhados.

Gostou?

Missão 1 
ENCONTRE UMA 
ÁREA ADEQUADA

Encontre uma sala de 
apresentação com uma 
tela HDMI adequada 
para conectar seu 
Webex Share.

Missão 2 
CONECTE

Simplesmente conecte 
seu Webex Share. 
Simples assim.

Missão 3
COMPARTILHE 
SUA TELA

Mostre documentos 
e apresentações sem 
fi os na tela usando 
seu aplicativo Webex 
Meetings ou Webex 
Teams.

Experimente hoje

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/use-case-2-coming-soon/m-p/3736757
https://help.webex.com/pt-br/njxh7zw/Share-Your-Screen-with-Cisco-Webex-Share
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Vá mais longe

 Como podemos ajudar?
Nosso Collaboration Help Portal é onde você 
encontrará guias de ajuda rápida, instruções passo 
a passo e informações técnicas. Use a barra de 
pesquisa para encontrar tudo o que você precisa 
sobre o Webex Share.

 Quer deixar sua marca?
Você gostaria de fazer mudanças na marca ou editar 
o conteúdo reunido aqui?

Clique aqui para fazer o download de um .zip dos 
arquivos originais para compartilhar com seus 
designers.

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-share-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736540#M171068


Perguntas/comentários?
Entre no espaço Webex adoption ou envie um e-mail para WebexAdoption@cisco.com

https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
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