
Recursos 
Humanos

Este guia contém um kit de ferramentas 
de adesão, modelos de e-mail, casos de 

uso, banners, um cartaz e um folheto



Como usar este kit de ferramentas

Este kit de 
ferramentas foi 
criado para ajudar no 
incentivo à adesão do 
Webex Meetings na 
sua empresa.

Neste guia, você pode 
encontrar

  Documentos para ajudá-lo a 
criar um plano de adesão de 
sucesso do Webex Meetings.

  Documentos elaborados para 
inspirar trabalhadores do 
conhecimento a usar Webex 
Meetings nas suas linhas de 
negócios.

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 de cada sessão, você encontra 
um link para todos os tipos de arquivo 
editáveis. Faça as alterações que quiser.

Para deixar comentários ou pedir mais 
conteúdo, clique em:

Gostou?

Quer mais?
Desperte sua produtividade participando 
das Aulas Rápidas do Cisco Webex. 
Você aprenderá melhores práticas e top 
dicas por meio de demonstrações do 
produto ao vivo e interativas. 

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

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

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
www.cisco.com/go/quickclass
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
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Então, você quer começar a usar 
o Webex Meetings no RH?
Use este checklist e guia para obter o suporte dos seus 
líderes, criar conscientização e estimular a procura. Seu tempo 
é precioso, então você não precisa fazer tudo, faça apenas 
o que tiver tempo de fazer para criar o maior impacto. Você 
não precisa fazer tudo de uma vez e peça a ajuda dos seus 
colegas. Divida as tarefas em fases durante várias semanas e 
quanto mais tempo você dedicar, mais pessoas usarão o Webex 
Meetings. 

Manual do 
sucesso 
do Webex 
Meetings para 
Recursos 
Humanos



Como? EsforçoO quê?

Todos receberam o Webex Meetings? Peça às suas equipes de TI que confirmem se todos têm uma conta do Webex Meetings e o plug-in de 
calendário. Descubra como novos usuários recebem uma conta do Webex Meetings e instruções de login. 1 hora

Obtenha o suporte de líderes seniores. Escreva para líderes seniores perguntando se eles podem enviar um e-mail para todos anunciando o 
lançamento do Webex Meetings. Anexe um ou mais dos casos de uso nesta seção que expliquem por 
que ele é tão útil.

20 min

Reúna alguns links de guias de 
instruções.

Peça às suas equipes de TI links de introdução, realização de uma reunião, participação em uma reunião 
e como obter uma conta. Use os links em todas as suas comunicações. Aqui está o Portal de Ajuda de 
Colaboração da Cisco.

10 min

Prepare um plano de cronograma 
simples.

Reúna alguns dos seus colegas e crie um plano de comunicações que descreva quando cada promoção 
será realizada e quem faz o quê. Consulte o Planejamento de Comunicações para orientação. 1 hora

Compartilhe uma tagline refinada 
usando um banner de propaganda –  
Transforme o Webex Meetings em 
um recurso atrativo para os seus 
departamentos.

Dentro do manual, você encontrará cartazes e banners apropriados para vários departamentos. 
Encontre um espaço na sua intranet para colocar um banner, p. ex., a seção de RH. Você também pode 
usá-lo em e-mails e PowerPoint. Mude o estímulo para se adequar à personalidade da sua organização 
e associe-o a um guia de instruções.

2 horas

Mostre que você se importa. Imprima 
um cartaz ou um folheto.

Imprima o cartaz ou os folhetos. Pendure o cartaz no escritório, no banheiro, nas salas de reunião e 
coloque os folhetos na mesa dos colegas. Se você tem sinalização digital no seu prédio, use-a também. 4 horas

Faça a mudança que você quer ver. 
Adicione o link da sua Sala Pessoal à 
assinatura do seu e-mail.

O Webex Meetings oferece a cada um seu próprio endereço exclusivo para reuniões. Descubra qual é o 
seu, adicione-o à assinatura do seu e-mail para que todos o vejam a partir de agora e peça aos colegas 
para fazerem o mesmo.

10 min

Escreva um e-mail para o seu líder 
sênior para enviar a toda a equipe.

Nós escrevemos um exemplo. Basta adaptá-lo para a sua própria cultura e personalidade organizacional. 30 min

Kit de ferramentas de adesão

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://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-adoption-report-template/ta-p/3616540


Para líderes seniores no RH

Linha do assunto: 

Equipes se conectam com o Webex Meetings.  
Você pode ajudar a promovê-lo?

Todos nós recebemos acesso ao Webex Meetings, uma solução 
de reuniões em vídeo simples e moderna para equipes globais. 
Queremos que o maior número possível de pessoas use a 
ferramenta. Existem maneiras surpreendentes e empolgantes 
de usá-la no RH para melhorar a forma como trabalhamos. Eu 
anexei alguns exemplos.

Estamos escrevendo um plano de lançamento e você faria toda 
a diferença se pudesse enviar um e-mail que incentive todos 
no RH a usar o Webex Meetings. Quando estivermos prontos, 
vamos enviar uma cópia do rascunho para aprovação.

Obrigado.

Exemplo de cópia do e-mail

Equipes se conectam com 
o Webex Meetings. 
Você pode ajudar 
a promovê-lo?

Caro colega,

Todos nós recebemos acesso ao Webex Meetings, uma solução de reuniões em vídeo 
simples e moderna para equipes globais. Queremos que o maior número possível de 
pessoas use a ferramenta. Existem maneiras surpreendentes e empolgantes de usá-la 
para melhorar a forma como trabalhamos. Eu anexei alguns exemplos.

Estamos escrevendo um plano de lançamento e você faria toda a diferença se pudesse 
enviar um e-mail que incentive todos em Marketing a usar o Webex Meetings. Quando 
estivermos prontos, vamos enviar uma cópia do rascunho para aprovação.

Obrigado.

[ASSINATURA DO E-MAIL]

Entrar na reunião

Faça o download da imagem do banner do e-mail

Equipes se conectam com o Webex Meetings.  
Você pode ajudar a promovê-lo?

Caixa de entrada

Ryan Jones - Marketing Digital
para mim

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-email-banner-to-senior-leader/ta-p/3621640


De líderes seniores para todos no RH

Linha do assunto: 

Trabalhe em conjunto e com mais eficácia com 
o Webex Meetings

O Webex Meetings é uma solução de reuniões em vídeo 
simples e moderna para equipes globais. Nosso investimento 
no Webex Meetings é motivado pela necessidade de melhorar 
drasticamente a forma como trabalhamos, que resulta em uma 
grande variedade de benefícios aos colegas.

No RH podemos usá-lo para entrevistas, integração, divulgação 
de políticas, ligações envolvendo toda a empresa e até revisões 
anuais. E, é claro, podemos usá-lo para reuniões.

Para começar e receber suporte, clique aqui <inserir links>.

Estou ansioso para ver a equipe de RH como pioneira de novas 
formas de trabalho com o Webex Meetings.

Divirta-se

Trabalhe em conjunto 
e com mais efi cácia 
com o Webex Meetings

Caro colega,

O Webex Meetings é uma solução de reuniões em vídeo simples e moderna para equipes 
globais. Nosso investimento no Webex Meetings é motivado pela necessidade de melhorar 
drasticamente a forma como trabalhamos, que resulta em uma grande variedade de benefícios 
aos colegas.

No RH podemos usá-lo para entrevistas, integração, divulgação de políticas, ligações 
envolvendo toda a empresa e até revisões anuais. E, é claro, podemos usá-lo para reuniões.

Para começar e receber suporte, clique aqui <inserir links>.

Estou ansioso para ver a equipe de RH como pioneira de novas formas de trabalho com 
o Webex Meetings.

Divirta-se

[ASSINATURA DO E-MAIL]

Exemplo de cópia do e-mail

Faça o download da imagem do banner do e-mail

Por que precisamos adotar o Webex Meetings em Marketing.  
Você pode me ajudar a promovê-lo?

Caixa de entrada

Ryan Jones - Marketing Digital
para mim

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-email-banner-from-senior-leader-to-all/ta-p/3621772


Materiais de promoção do Webex Meetings – Recursos Humanos

O Webex Meetings conecta nossas 
equipes, uma conversa por vez.

O Webex 
Meetings 
conecta 
nossas 

equipes, 
uma conversa 

por vez.

O Webex Meetings conecta nossas 
equipes, uma conversa por vez.

O Webex Meetings 
conecta nossas equipes, 
uma conversa por vez.

Valorize cada minuto 
com o Webex Meetings.

Download do skyscraper

Download do anúncio publicitário

Download do banner

Download do cartaz

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-online-banner-skyscraper/ta-p/3622005
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-online-banner-mpu/ta-p/3621996
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-online-banner/ta-p/3621919
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-poster/ta-p/3621865


Agendamento simples para grupos de 
novos funcionários
Crie Webex Meetings para a última turma de novos funcionários em 
segundos com o seu calendário. Eles receberão instruções simples para 
entrar na reunião e podem interagir uns com os outros imediatamente – 
sem precisar se deslocar. Quando um novo funcionário faz uma pergunta, 
todos receberão sua resposta no vídeo em HD e áudio cristalino. 

Descubra como agendar Webex Meetings aqui

Deixe todos atualizados
Você não precisa enviar arquivos por e-mail antes das reuniões de integração. 
Basta compartilhar o conteúdo e instruir sobre os processos de integração 
compartilhando sua tela em tempo real para que todos fi quem atualizados.

Descubra como compartilhar sua tela e aplicativos 

Dê nome aos rostos
Deixe claro que você espera que cada participante ligue a câmera 
para reuniões de trabalho. Mostre as melhores práticas para os novos 

funcionários e dê a eles a confi ança de usar o vídeo todos os dias. 
Como organizador, você pode usar a visualização de grade para 

ver a reação de todos e como estão usando o vídeo. Enquanto 
isso, o Webex Meetings permitirá que você fi xe seu feed de 

vídeo para que os novos funcionários se concentrem em 
você, enquanto os demais fazem perguntas. 

Descubra como usar o vídeo com o Webex Meetings

Treinamento sem 
deslocamento

Integração mais rápida

Tempo reduzido para mais 
efi ciência

Bem-vindo 
à equipe

Use o Webex Meetings para 
boas-vindas calorosas
O Webex Meetings ajuda inúmeros funcionários a 
começar em novas funções em milhares de empresas 
do mundo inteiro. Gerentes e profi ssionais de RH 
estão acolhendo novos funcionários de forma que 
eles se sintam conectados e envolvidos como 
parte da nova equipe.

Proporcione inspiração para esses 
primeiros dias usando o Webex Meetings 
durante o processo de integração. Use 
experiências ricas de compartilhamento 
de tela para mostrar aplicativos e 
sistemas para agendar dias de descanso 
remunerado, pedir crachás de 
identifi cação, obter os equipamentos 
certos, fazer treinamentos e se inscrever 
para benefícios de funcionários. 

Seus novos funcionários agora podem entrar 
para qualquer equipe, de onde estiverem, com 
vídeo em alta defi nição para os momentos 
importantes nos primeiros dias, semanas e meses em 
uma nova função. 

Organizações com 
um programa de 

integração atrativo retêm 
mais de 9 de 10 funcionários 

no primeiro ano 

Society for Human Resources 
Management e TalentWise 

Gostou?

Caso de uso de Recursos Humanos 1

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/c15vr2
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/utfx63
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/n100lfi
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-welcome-to-the-team/ta-p/3622068


Trabalhe de qualquer lugar
Contratação, pagamento, desempenho, segurança, bem-estar, benefícios, 
participação, treinamento – você cuida de tudo isso. O Webex Meetings 
facilita conversas relevantes em relação a documentos de RH. Compartilhe 
sua tela de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, para deixar todos 
atualizados.

Descubra como compartilhar telas e documentos

Sala Pessoal para viagem
Sua Sala Pessoal está ao seu alcance, onde você estiver. Compartilhe um 

link com colegas e eles vão entrar na sua reunião com alguns cliques. 

Descubra como usar sua Sala Pessoal

Agendamento ágil 
Crie Webex Meetings direto do seu calendário. Basta um 
clique para adicionar uma reunião com instruções simples de 
participação.

Descubra como agendar uma Webex Meeting

Trabalho fl exível 
para profi ssionais 
de RH

A cultura corporativa está 
mudando. Você também 
pode mudar
Você tem uma quantidade cada vez maior de 
funcionários remotos, mas ainda precisa de 
uma forma para se conectar com eles, onde 
quer que estejam.

O Webex Meetings leva você a qualquer 
lugar, instantaneamente, para que você possa 
contratar e reter os melhores talentos. 

Melhore o equilíbrio trabalho/vida e a participação. 
Os funcionários vão amar a fl exibilidade de trabalhar 
de qualquer lugar. Dê um ótimo exemplo e sempre 
use o Webex Meetings.

Atenda melhor os negócios

Melhore o equilíbrio entre trabalho 

e vida privada

Simplifi que a conexão

Com vídeo em 
HD e áudio cristalino 
você pode realizar 

conversas importantes, 
de qualquer lugar.

Entrar na reunião

Gostou?

Caso de uso de Recursos Humanos 2

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/utfx63
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nul0wut
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/c15vr2
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-flexible-working/ta-p/3610633


Conecte-se para ligar os pontos
Os resultados da pesquisa anual de funcionários 
estão disponíveis. Sua equipe precisa analisá-los 
e interpretá-los rapidamente para informar as 
grandes decisões no próximo ano.

Você quer apresentar os resultados a todos 
os seus parceiros de negócios e explicar 
suas percepções.

Isso signifi ca passar por muitas reuniões, 
conversas e conteúdo. Deixe o Webex 
Meetings acabar com a tensão e o estresse 
das reuniões, para que você possa se 
concentrar em divulgar as percepções para a 
empresa, dentro do prazo e de forma relevante.

O Webex Meetings reduzirá viagens, economizará 
tempo e o ajudará a fazer mais.

Paralisia de análise?
Agendamento simples
Confi gure o Webex Meetings diretamente do seu calendário com alguns 
cliques. Use convites recorrentes, assim você só precisará fazer isso uma 
vez. Todos recebem instruções simples de participação e ninguém precisa 
se deslocar. 

Descubra como agendar Webex Meetings aqui

Deixe todos atualizados
Você não precisa enviar slides ou outro conteúdo antes das reuniões. 
Compartilhe resultados de pesquisas, planilhas e apresentações para fazer 
a edição conjunta em tempo real.

Descubra como compartilhar sua tela e aplicativos

Acesse as gravações e não fi que 
para trás

Nem sempre podemos comparecer a todas as reuniões. Quando 
informações importantes são compartilhadas e decisões 
essenciais são tomadas, evite repetições com a gravação da 
reunião e o envio de um link aos colegas que não puderam 
participar.

Descubra como gravar e compartilhar Webex Meetings

Cumpra os prazos sempre

Análises mais rápidas de pesquisa

Una a sua equipe

Gostou?

Comunique 
os resultados 

da empresa de 
forma mais rápida, 
com vídeo em HD 

e compartilhamento 
de tela.

Caso de uso de Recursos Humanos 3

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/c15vr2
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/utfx63
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/n1ajdee
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-fix-analysis-paralysis/ta-p/3621875


Download dos folhetos

Materiais de promoção do Webex – RH

No calendário do seu e-mail, crie uma nova 
solicitação de reunião.

  Preencha os endereços de e-mail, assunto, 
local, data e hora.

Clique em “Adicionar Webex Meeting”, clique 
no botão OK e, depois, em Enviar.

Como agendar uma reunião:

02

03

01

Checklist:
Siga as etapas a seguir para melhorar 
ainda mais sua experiência no Webex 
Meetings.

  Escolha um ambiente adequado, 
p. ex., iluminação.

  Ligue sua webcam.

  Ajuste a posição da webcam.

  Conecte-se ao áudio.

   Barulho de fundo? 
Selecione “desativar o som”.

  Compartilhe sua tela.

  Não tem conteúdo para 
compartilhar? 
Deixe o vídeo em tela inteira.

   Alguém não vai conseguir 
participar? 
Grave a reunião e envie o link.

Precisa organizar suas próprias Webex 
Meetings? 
Para obter uma conta [o cliente deve 
adicionar o processo para solicitação de 
uma conta Webex]. Consulte o conteúdo 
dentro do folheto para começar.

Recupere o tempo 
do seu dia com o 
Webex Meetings 

Uma solução de reuniões 
intuitiva para a sua equipe

Sua empresa são as pessoas. 
Coloque-as em primeiro lugar. 

O RH é o coração pulsante da empresa. 
Desempenho, benefícios, contratação, 
treinamento – seu trabalho atinge todos.

Leve um toque pessoal a cada conversa 
com o Webex Meetings.

Esteja em todos os lugares. Hoje 
mesmo.

O Webex Meetings facilita a troca de e-mails 
e telefonemas impessoais por conversas 
pessoais. 

Sejam discussões individuais sensíveis ou 
anúncios gerais de novas políticas, com o 
Webex Meetings você pode se conectar com 
todos por meio de vídeo em alta defi nição e 
áudio cristalino. 

Espalhe o conhecimento

Quantas vezes você precisa repetir a mesma 
coisa para manter todos informados sobre as 
últimas e maiores atualizações do RH? 

Com o Webex Meetings é fácil gravar 
anúncios e sessões de instrução. Depois, 
é só compartilhar um link para a gravação, 
a qualquer momento.

O Webex Meetings pode devolver tempo para 
o seu dia.

Como entrar em uma reunião:

Entre em uma reunião clicando no link do seu 
calendário.

 Participe do áudio.

L igue a webcam.

02

03

01

Exiba algo: É fácil 
compartilhar sua 
tela, aplicativo ou 
um arquivo em uma 
reunião.

Se estiver 
participando 
apenas 
por áudio, 
lembre-se: 
Se você 
esquecer de 
inserir seu ID 
de convidado, 
os outros 
participantes 
não podem 
ver quem 
é você.

Top dicas

Não se esqueça: 
você pode confi gurar 
uma Webex meeting 

recorrente.

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-flyer/ta-p/3622151


Vá mais longe

Participe da conversa
Você gostaria de se reunir com os agentes de mudança 
do Webex Meetings de todo o mundo e aprender com 
eles? Participe da comunidade Cisco Collaboration, onde 
você pode fazer perguntas, descobrir todo o excelente 
conteúdo discutido neste manual e muito mais.

Quer deixar sua marca?
Você gostaria de fazer mudanças na marca ou editar 
o conteúdo elaborado para o RH?

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

https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-editable-source-files/ta-p/3614232
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-editable-source-files/ta-p/3614232
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-hr-editable-source-files/ta-p/3614232


Contato
Para qualquer ajuda adicional, entre em contato em communities.cisco.com

https://community.cisco.com/t5/comunidade-da-cisco/ct-p/comunidade-portugues
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