
Gerentes 
de pessoal
Este guia contém um kit de 

ferramentas de adesão, 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 que a sua equipe 
use o Webex Meetings?
Use este checklist e guia para preparar a sua equipe. 
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. Divida as 
tarefas em fases durante várias semanas. Tente convencer, não 
afirmar. A melhor forma de vender o Webex Meetings para a 
sua equipe é usá-lo para todas as suas reuniões regulares de 
equipe. 

Manual do 
sucesso 
do Webex 
Meetings 
para Gerentes 
de pessoal



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

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

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


Materiais de promoção do Webex Meetings – Gerente de pessoal

Quer uma conversa e não uma 
reunião? Experimente 
o Webex Meetings.

Quer uma 
conversa 

e não uma 
reunião? 

Experimente 
o Webex 
Meetings.

Quer uma conversa e não uma reunião? 
Experimente o Webex Meetings.

Quer uma conversa 
e não uma reunião? 

Experimente 
o Webex Meetings.

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-people-managers-onlines-banner-skyscraper/ta-p/3634607
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-online-banner-mpu/ta-p/3634443
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-online-banner/ta-p/3634470
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-mangers-poster/ta-p/3623361


Caso de uso do Gerente de pessoal 1

É tudo virtual

Conversas importam 
Você apoia sua equipe por altos e baixos, criando 
uma cultura acolhedora para os membros terem 
sucesso juntos.

Quando estão espalhados por diferentes 
cidades e países, é impossível realizar 
encontros pessoalmente com todo mundo 
para cultivar uma cultura forte de equipe.

Com o Webex Meetings, você pode ter as 
mesmas conversas que tem no escritório, desde 
momentos informais e divertidos até revisões de 
progresso.

As equipes vão muito além do que acontece no trabalho. 
Com o Webex Meetings, você tem todas as ferramentas 
necessárias para os momentos importantes, desde 
comemorações virtuais de aniversário até chás de bebê.

Compartilhe os momentos importantes 
da sua equipe com vídeo em HD 

Crie uma cultura de equipe

Compartilhamento de conteúdo 
simples

O poder do vídeo em HD
A quantidade de comunicações não verbais pode variar de 60% a 90% 
diariamente.* O Webex Meetings fornece vídeos em alta resolução para 
que a presença de todos possa ser sentida.

Dica: Peça à equipe para ligar o vídeo e construa ótimas relações, como 
se todos estivessem presentes pessoalmente. Escolha a visualização de 
grade como sua opção de layout e veja toda a equipe de uma vez só.

Descubra como gerenciar seu vídeo/layouts 
* nonverbalgroup.com

Colaboração que aparece um sonho
Vocês trabalham juntos para concretizar trabalhos incríveis. Vocês se 
comunicam de modo diferente por meio de formatos, aplicações e tipos de 
arquivos diferentes.

O Webex Meetings possibilita o compartilhamento de todos os tipos de 
arquivo – dados, imagens, planilhas, vídeos e muito mais.

Agende reuniões com todos os recursos para a equipe 
compartilhar seu trabalho. Você pode agendar uma Webex 
Meeting no seu calendário adicionando @Webex como o local da 
reunião. Todos os participantes podem entrar usando qualquer 
dispositivo, com apenas um botão.

Descubra como agendar uma reunião usando @Webex

Use cada pixel. 
Crie equipes 

virtuais de sucesso 
com o Webex 

Meetings.

Gostou?

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/n100lfi
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nwtulzs
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-leading-a-virtual-team/ta-p/3623657


Caso de uso do Gerente de pessoal 2

Participe de qualquer lugar
Pode ser difícil atingir um equilíbrio entre trabalho e 
vida privada. Sua família, seu gerente, sua equipe e 
seus projetos têm necessidades e prioridades que 
podem mudar num instante. Você não consegue 
estar em dois lugares de uma vez, mas pode 
participar de reuniões em qualquer lugar com 
o Webex Meetings. 

Não importa se sua equipe está no escritório 
ou trabalhando de casa, o Webex Meetings 
faz você se sentir conectado. 

Milhões de pessoas usam o Webex 
Meetings para se conectar quando estão se 
deslocando. Você pode participar de reuniões 
pelo seu aplicativo móvel Webex, assim pode fi car 
disponível em qualquer lugar. Quando as reuniões 
ocorrem bem tarde em razão do seu ambiente de 
trabalho global, não fi que de fora e conecte-se 
enquanto estiver a caminho para levar ou buscar 
seus fi lhos na escola, em consultas médicas e todos 
os compromissos que o mantêm ocupado.

Esteja presente para 
a sua equipe num instante
Com as Salas Pessoais do Webex, você pode entrar para uma reunião com 
um clique, em qualquer lugar. Peça à equipe para adicionar seu link de 
reunião personalizado aos favoritos. Sempre que precisar de uma reunião 
instantânea, basta dizer “minha sala” e todos saberão o que fazer. Quando 
chegarem lá, você pode compartilhar sua tela, documentos e arquivos para 
que todos fi quem atualizados.

Também é perfeito para reuniões individuais.

Descubra como confi gurar sua Sala Pessoal

Melhor equilíbrio trabalho/vida
O Webex Meetings dá vida às reuniões, melhora relacionamentos 

e reforça para a equipe que você está sempre presente. Com ele, 
você também dá suporte aos membros da equipe, possibilitando 

que trabalhem sempre que precisarem, de qualquer lugar. Dê 
à sua equipe um melhor equilíbrio entre trabalho e vida e 
mantenha-os conectados usando o vídeo nas suas reuniões de 
equipe.

Descubra como usar o vídeo 

Olá, você 
está me 
procurando?Entrar na reunião

Sua própria Sala Pessoal

Entre na reunião rapidamente em 
qualquer dispositivo

Experiências móveis intuitivas

Tenha experiências de 
reunião poderosas com 

o Webex Meetings.

Gostou?

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nul0wut
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/n100lfi
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-hello-it-s-me/ta-p/3623955


Respostas rápidas precisam de soluções 
inteligentes
Você precisa da equipe reunida e é urgente. Seja uma crise, uma decisão 
importante ou um prazo crucial – uma reunião física simplesmente não 
é possível.

Antes do Webex Meetings, organizar uma reunião não planejada signifi cava 
ter muito mais para pensar, como confi rmar a disponibilidade da sala, criar 
acesso e quem estava por perto.

Com o Webex Meetings, você pode criar seu próprio link de Sala Pessoal e 
pedir para a equipe adicionar o link aos favoritos. Sempre que quiser iniciar 
uma reunião instantânea, basta dizer “minha sala” e todos saberão o que 
fazer. Quando chegarem lá, você pode compartilhar sua tela ou documento 
para que todos fi quem imediatamente atualizados, não importa de onde ou 
como estejam participando da reunião.

Para assuntos ou informações confi denciais, você pode bloquear a 
sala para ter total controle de quem pode participar, além de não 

ser interrompido. Assim, sua equipe se sente segura de que as 
informações estarão protegidas. 

Descubra como confi gurar sua Sala Pessoal

Registre-se em qualquer lugar
Monitore reuniões em qualquer lugar com apenas um toque 

no aplicativo móvel, seja no trem, na calçada ou no hall, e você 
poderá orientar sobre os últimos acontecimentos. 

Faça o download do aplicativo Webex Meetings para desfrutar de reuniões 
de vídeo valiosas e imersivas a qualquer momento, em qualquer lugar, de 
qualquer dispositivo.

Clique aqui para descobrir como acessar o aplicativo móvel

Eu não esperava 
por isso...

Seu link de Sala Pessoal

Participe de reuniões com 
apenas um clique

Participe de qualquer lugar, 
com qualquer dispositivo

Prepare-se para 
o inesperado. Adquira 

o Webex Meetings.

Entrar na reunião

Gostou?

Caso de uso do Gerente de pessoal 3

Faça o download do caso de uso

https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7493B7EBD
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nul0wut
https://collaborationhelp.cisco.com/article/pt-br/nowvmhw
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-didn-t-see-that-coming/ta-p/3624089


Folheto do Gerente de pessoal

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

Estamos mudando 
para o Webex 

Meetings 
Uma solução de reuniões 
intuitiva para a sua equipe

Reuniões feitas para gerentes de 
pessoal

Como um gerente, nós sabemos que você 
precisa reunir equipes com agilidade para 
discutir projetos, problemas e mudanças 
conforme acontecem. Para ajudar, estamos 
lançando uma nova experiência em reuniões 
para facilitar a gestão da sua equipe. Chama-se 
Webex Meetings. 

Crie e entre para reuniões a partir do seu 
calendário com facilidade, fornecendo uma 
maneira confi ável de conectar sua equipe, 
onde quer que estejam. Sua equipe pode 
participar de reuniões individuais ou em equipe 
com apenas um clique. 

Estamos todos na mesma página? 

O Webex Meetings oferece suporte a todos os 
diferentes tipos de equipes – de engenheiros a 
designers, de desenvolvedores a instrutores e 
outros profi ssionais – todos trabalhamos juntos 
para alcançar coisas incríveis. Precisamos da 
habilidade de compartilhar ideias por meio de 
áudio e vídeo, mas também por meio de dados, 
imagens, planilhas, tarefas, gráfi cos e muito mais. 

O Webex Meetings combina toda essa 
capacidade em uma experiência única, para 
que sua equipe possa colaborar, não importa 
o formato, ferramenta, local ou dispositivo. 

Comece agendando reuniões no seu 
calendário. Todos podem participar com alguns 
cliques em qualquer dispositivo. Lembre a 
todos que liguem o vídeo!

Não fi que por fora

Suas prioridades mudam com frequência. Se 
alguém não puder comparecer à última reunião 
de atualização, basta gravar e enviar um link 
para que todos fi quem informados.

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!

Download dos folhetos

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-flyer/ta-p/3624161


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 Gerentes de pessoal?

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-people-managers-editable-source-files/ta-p/3628649
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/webex-meetings-for-people-managers-editable-source-files/ta-p/3628649


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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