
10 FORMAS DE MAXIMIZAR 
SEU INVESTIMENTO EM 
VIDEOCONFERÊNCIA

Sua empresa fez um investimento significativo em aplicativos de vídeo como  
Microsoft Teams®, Zoom e Google Meet. Mas você está otimizando seu ambiente de  

reunião para obter o máximo de retorno sobre esse investimento?

Confira 10 formas de aproveitar ao máximo o seu software de videoconferência.

Ofereça suporte a funcionários remotos com webcams 
e headsets de nível empresarial para que se sintam 
confortáveis   em reuniões de equipe

Forneça vídeos simples com 
1 a 2 minutos de duração 
para ajudar os usuários a 
aprenderem rapidamente a 
tecnologia

Funcionários desejam opções 
flexíveis de trabalho remoto para 
continuar trabalhando2

Colabore com o diretor de 
RH da sua empresa para 
saber se as tecnologias 
usadas estão ou não 
ajudando os funcionários 
remotos

Crie uma experiência de usuário 
incrível com soluções para 
salas completas e totalmente 
integradas

1

Adicione componentes 
audiovisuais de alta qualidade 
que tornam as reuniões remotas 
quase presenciais

2

Facilite ao máximo 
o início das reuniões 
com um controlador 
por toque em cada sala

4

Ofereça aos funcionários 
a flexibilidade de poder 
participar de reuniões em 
outras plataformas, conforme 
necessário

5

Comece a implantar barras de vídeo 
all-in-one para obter configuração e 
manutenção mais simples3

Garanta a participação total 
dos membros remotos da 
equipe na colaboração com 
quadro branco

6

7

8

Diminua a carga de trabalho da 
equipe de TI oferecendo soluções 
para salas fáceis de implantar e 
gerenciar

9

10

Aumento médio de 
funcionários que usam 
soluções de videoconferência.1

Tempo gasto em reuniões 
desde o início da pandemia.1

Fontes:.

1. https://zoom.us/docs/en-us/bcg-report.html

2. https://news.microsoft.com/2021/03/22/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-work-
in-work-trend-index/
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Para encontrar soluções de vídeo fáceis, eficazes e confiáveis   da 
Logitech, acesse Logitech.com/vc


