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A VIDEOCONFERÊNCIA OFERECE ÀS PEQUENAS 
EMPRESAS QUATRO VANTAGENS DISTINTAS:

1. CONECTA SUA FORÇA DE TRABALHO

2. ECONOMIZA DINHEIRO

3. PERMITE QUE VOCÊ FAÇA MAIS COM MENOS

4. MAXIMIZA A COMUNICAÇÃO

OLHANDO PARA O FUTURO: POR QUE A 
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS DEPENDE DE VÍDEO

MANTENHA SUAS EQUIPES CONECTADAS COM AS 
SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO DE VÍDEO DA LOGITECH 
PARA O GOOGLE MEET

Nos últimos meses, a videoconferência surgiu 
como uma tecnologia-chave para pequenas 
empresas em muitos setores, desde o setor 
de manufatura até o setor de saúde. O vídeo 
oferece vários benefícios, além de permitir 
a continuidade dos negócios em tempos de 
incertezas. 

CONTEÚDO



O vídeo mantém sua 
força de trabalho 
conectada, não 
importando as 
circunstâncias
Garantir que todos os que trabalham para sua empresa 
possam se conectar e colaborar é mais importante do que 
nunca. Em um mundo imprevisível e em constante mudança, 
os funcionários de escritório podem repentinamente trabalhar 
remotamente. O vídeo permite que eles permaneçam 
conectados – onde quer que precisem trabalhar.

• A videoconferência oferece uma experiência natural de 
reunião que é a melhor opção do que uma reunião pessoal.

• Devido a preocupações contínuas com a saúde, muitos 
funcionários optam por se encontrar por vídeo em vez de 
pessoalmente, sempre que possível.

• Estudos mostram que trabalhar em casa tem o mesmo 
efeito de felicidade que um aumento de $ 40.000.1

• Desde 2004, o número de pessoas que realizam a maior 
parte de seus trabalhos fora do escritório cresceu em 79%.1

1.
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1 CBRE: "Global Outlook 2030: A Era do Imobiliário Responsivo" 
2 Análise global de locais de trabalho

O futuro do trabalho: 
25% a 30% dos trabalhadores 
de negócios – inclusive 
nas pequenas Empresas – 
trabalharão remotamente 
múltiplos dias/semanas.2



O vídeo transforma  
o local de trabalho  
e economiza dinheiro
O movimento em direção a um “escritório sem fronteiras” 
foi acelerado em 2020, e o vídeo desempenhou um papel 
fundamental em torná-lo possível. O hardware certo é 
importante e impulsiona a adoção. Investir de forma 
inteligente nas ferramentas de colaboração de vídeo certas 
ajuda a fornecer a melhor experiência do usuário, evitando 
tempo de inatividade e confusão.

• Mais de 33% dos funcionários aceitariam um corte 
de salário em troca da opção de trabalhar em casa.1

• Os funcionários que trabalham em casa reduzem 
a pegada de carbono para eles próprios e para o 
empregador.

• Os funcionários podem economizar entre US$ 2 mil e 
quinhentos e US$ 4 mil por ano (ou mais) trabalhando 
remotamente metade do tempo.1

• As empresas economizam em média US$ 11 mil por 
pessoa quando os funcionários passam metade do 
tempo trabalhando em casa.1

Fontes
1 Análise global de locais de trabalho
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$11,000
 economizado por perssoa1



O vídeo permite que  
você faça mais com menos

Por anos, senão décadas, os empregadores resistiram ao 
teletrabalho e ao trabalho remoto. Muitos agora veem a luz. 
Abraçando vídeo e outras tecnologias, pequenas empresas com 
experiência financeira vislumbram oportunidades de corte de 
custos em viagens e imóveis. Eles entendem os benefícios da 
agilidade e da continuidade dos negócios. E eles veem como a 
cultura do vídeo em primeiro lugar permite maior produtividade 
com custos mais baixos – a essência de fazer mais com menos.

• Os trabalhadores remotos tendem a ser mais 
engajados, registrando em média 4 horas a mais de 
trabalho por semana.1

• O vídeo melhora a experiência de trabalho remoto, 
criando um nível mais alto de envolvimento entre os 
participantes da reunião.

• A videoconferência permite que os empregadores 
contratem pessoas que moram em qualquer lugar, 
aumentando o pool de talentos e potencialmente 
reduzindo os custos de contratação.

Fontes 
1 UC Today
2 searchunifiedcommunications.techtarget.com/feature/Gartner-video- 
  conferencing-Magic-Quadrant-highlights-remote-work
3 uctoday.com/collaboration/video-conferencing/travelling-to-meetings- 
  and-work-is-costing-smes/

3.

AUMENTO
DE NEGÓCIOS
RENDA2

DE FUNCIONÁRIOS 
VALORIZAM O VÍDEO PORQUE 
PERMITE QUE TRABALHEM DE 
QUALQUER LUGAR3

48%
7%



• A videoconferência é muito mais satisfatória e eficaz 
para reuniões do que a teleconferência.

• A videoconferência e as reuniões presenciais são 
equivalentes em termos de eficácia geral e satisfação 
para os participantes.

• Reuniões de negócios improdutivas custam às empresas 
US$ 541 bilhões em perda de produtividade e tempo de 
funcionários todos os anos.1

• Fortes conexões sociais tornam as pessoas mais felizes 
e fisicamente mais saudáveis, o que pode se traduzir 
em melhor desempenho no trabalho.

Vídeo maximiza a comunicação entre 
funcionários, parceiros e clientes

4.
A comunicação é a cola que mantém relacionamentos. E estudos mostram que, para equipes remotas, o uso de vídeo 
é uma maneira muito mais eficaz de se comunicar e se conectar do que outras ferramentas, como telefone e e-mail. 
Uma conexão social saudável, baseada em uma comunicação forte, leva a uma maior criatividade e solução de 
problemas, maior produtividade, maior lealdade e maiores taxas de retenção de funcionários.1

 54% 
DAS REUNIÕES INCLUEM 

PARTICIPANTES  
REMOTOS1
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Olhando para o futuro:  
Por que a continuidade dos 
negócios depende de vídeo
A capacidade de se adaptar rapidamente em face dos desafios globais 
pode muito bem definir o sucesso nos próximos anos. O vídeo é a cola que 
mantém as equipes conectadas e trabalhando, e permite que você mostre 
sua melhor imagem aos clientes.

Mesmo pequenos problemas, como trânsito intenso, criança doente 
em casa ou cancelamento de um voo são fáceis de resolver quando o 
vídeo faz parte da sua cultura. Quando você não pode estar presente, a 
videoconferência permite que as reuniões aconteçam, os negócios avancem 
e as decisões sejam tomadas.



Mantenha suas equipes conectadas 
com as soluções de colaboração de vídeo 
da Logitech para o Google Meet

Logitech Room Solutions for Google Meet fornece tudo que você precisa para habilitar qualquer espaço de reunião com áudio e 
vídeo profissional a um preço acessível.

Os kits plug-and-play estão disponíveis em configurações pequenas, médias e grandes. Esses sistemas pré-configurados incluem 
uma câmera de conferência Logitech, Meet Compute System com uma montagem para retenção de cabo e o controlador de 
toque Logitech Tap. Entre em contato com o revendedor de sua preferência ou clique abaixo para comprar online.

SALAS PEQUENAS SALAS MÉDIAS SALAS GRANDESDESKTOP

CLIQUE PARA EXPLORAR AS SOLUÇÕES DE COLABORAÇÃO  
DE VÍDEO DA LOGITECH PARA O GOOGLE MEET

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
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