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Ao desenvolverem suas
políticas e planos para o
novo paradigma de trabalho
e aprendizagem híbridos, as
organizações precisam considerar
o bem-estar de todos e assegurar
uma experiência equivalente para
todos os participantes. Um bom ponto de
partida é fornecer a tecnologia e o suporte
adequados para criar uma comunidade e
ambiente positivos em que ninguém se sinta
excluído. Este artigo se concentra no áudio como
uma ferramenta para criar um ambiente de trabalho
de colaboração e centrado nas pessoas para todos
os funcionários, estejam onde estiverem e seja como
escolherem ou precisarem trabalhar.
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Criar experiências de colaboração participativas
Os funcionários já começam a trabalhar em seus
escritórios, e as empresas estão se adaptando ao novo
paradigma do trabalho híbrido. Equipes mistas compostas
de pessoas que trabalham em casa e no escritório
geram novos desafios para líderes de equipamentos
audiovisuais (AV) e de TI. Especificamente, experiências
de trabalho a partir de qualquer lugar sofrem muitas
vezes com interrupções de áudio inesperadas que geram
improdutividade e frustração.
A maioria das pessoas já chegou a seu limite. De agora
em diante, seus usuários aceitarão cada vez menos
interrupções de comunicação que podem prejudicar
a programação de suas reuniões ou treinamentos, sua
capacidade de plena participação ou até mesmo sua
aparência profissional.
Em que tecnologias você deve investir para cconectar
facilmente os funcionários e dar a todos a oportunidades
iguais de contribuir? Como você pode preparar espaços
que comportem o trabalho híbrido e ofereçam áudio de
excelente qualidade seja qual for o local de atividade dos
funcionários em um determinado dia?
Este artigo apresenta passos práticos para orientar
líderes de AV e TI que desejam utilizar o áudio como uma
ferramenta essencial para o engajamento e o sucesso dos
funcionários, possibilitando que as pessoas ouçam e se
comuniquem com eficácia.

O TRABALHO HÍBRIDO VEIO PARA FICAR. VOCÊ
DEVE SE PREPARAR PARA O LONGO PRAZO.

66% dos líderes

65% classiﬁcam

de TI classiﬁcam o
crescimento do
trabalho remoto como
um grande desaﬁo
Somente

4%
98% acreditam
que as reuniões
incluirão mais
participantes
remotos no futuro

também a segurança
de clientes e
funcionários entre seus
grandes desaﬁos

das organizações não planejam possibilitar
trabalho remoto futuramente

97% desejam

mudanças para
aumentar a segurança
de seus escritórios
antes do retorno ao
trabalho presencial

57% dos

trabalhadores
esperam trabalhar
no escritório 10 dias
ou menos por mês

Fontes: Frost & Sullivan 2021, Cisco Systems 2021
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PA SSO 1

Pense além do vídeo e incorpore áudio de alta qualidade
Durante o longo período em que seus
funcionários precisaram trabalhar em casa, as
videoconferências mantiveram as empresas
em operação ao possibilitarem uma intensa
colaboração entre equipes distribuídas. Ainda
assim, a videoconferência em si não soluciona
o desafio relacionado com o novo modelo de
trabalho híbrido.

A solução é um ecossistema de áudio composto de hardware, software e acessórios que
aumentem o engajamento e o produtividade ao aprimorar os serviços de conferência
audiovisual que os funcionários tanto utilizam atualmente.

ECOSSISTEMA DE ÁUDIO

O crescimento exponencial da quantidade de
pessoas que têm trabalhado em casa durante
a pandemia evidenciou como um áudio de má
qualidade gera frustrações e desengajamento
durante reuniões em vídeo e treinamentos online.

Em uma pesquisa realizada
pela Frost & Sullivan,
56% dos funcionários
entrevistados relataram
baixa disposição e
engajamento com o
aumento do trabalho remoto. O efeito de
experiências negativas com o áudio sobre
o bem-estar dos trabalhadores também
afeta negativamente a produtividade,
repercutindo consideravelmente nos
custos da organização.

Hardware

Acessório
Software

CHAMADA: Esta é sua oportunidade de impedir
interrupções evitáveis. É fundamental assegurar que os
recursos sejam adequados às tecnologias que geram o
maior impacto. Para terem sucesso em trabalho híbrido,
as empresas devem PRIORIZAR A SUPERAÇÃO DOS
DIVERSOS DESAFIOS DE ÁUDIO ENFRENTADOS
HOJE POR SEUS FUNCIONÁRIOS.
Fontes: Frost & Sullivan 2021

4 formas de obter áudio impecável para a colaboração eficaz em um mundo híbrido

5

PA SSO 2

Implemente tecnologias que fortaleçam a colaboração
O trabalho híbrido está redefinindo nossa forma de interagir, e
chegou o momento de avaliar de modo holístico como e onde o
trabalho é realizado. A experiência no escritório não pode mais
ser a única priorizada.
Tecnologias de comunicação para salas de conferência e
desktop (em casa e no escritório) precisam atender igualmente a
participantes presenciais e remotos. As soluções de áudio devem
se integrar totalmente a plataformas modernas de conferência e
colaboração que sejam de alta qualidade, confiáveis e intuitivas,
como Microsoft Teams, Zoom, Webex by Cisco e Google Meet.
Implementar videoconferência em escala possibilita à empresa
colaborativa:

FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO RICAS EM RECURSOS
PROMOVEM ENGAJAMENTO E PRODUTIVIDADE ATIVOS

89%

76%

dos usuários aﬁrmam que as
videoconferências os ajudam
a se sentirem conectados

utilizam colaboração em
vídeo para trabalhar
remotamente, e

87%

75%

dos participantes remotos de
reuniões relatam se sentir mais
envolvidos com seus colegas por
meio de vídeo

deles aumentaram a
produtividade

• remover obstáculos à participação dos funcionários
• assegurar que todos os funcionários possam contribuir
plenamente, estejam onde estiverem
• empregar diferentes perspectivas, opiniões e experiências de
todos os participantes de reuniões e treinamentos

CHAMADA: Todos os participantes precisam
ouvir e ser ouvidos com clareza para realmente
participarem da conversa, e é por isso que um
ÁUDIO DE ÓTIMA QUALIDADE DEVE
ESTAR ENTRE AS FERRAMENTAS DE
COLABORAÇÃO.

Fontes: Lifesize 2019 and 2020
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PA SSO 3

Integre participantes remotos e presenciais de reuniões com áudio de ótima
qualidade
DESENVOLVA SEU CASO DE NEGÓCIOS ASSEAs videochamadas se tornaram o modo de comunicação de fato para
muitas pessoas, grupos de trabalho e empresas inteiras, mas essa
experiência é prejudicada quando a qualidade do áudio fica comprometida.
Participantes remotos e presenciais de reuniões deve se integrar com
uma única experiência totalmente conectada.
Ao produzir o caso de negócios para as novas tecnologias de áudio, você
precisa enfatizar os impactos negativos do áudio de má qualidade, entre
eles:
• incapacidade de usuários remotos ouvirem claramente os participantes
dispostos por toda a sala de reunião, estarem presentes e contribuírem
• ruído ambiente de usuários remotos na reunião
• incapacidade de participantes presenciais determinarem qual usuário
remoto está falando
• incapacidade de todos os participantes silenciarem/reativarem o áudio
sem gerar atrasos
• problemas de acesso a plataformas e recursos de reunião devido a
softwares de AV desatualizados nos equipamentos

CHAMADA: A experiência do usuário afeta muitos
aspectos do desempenho no trabalho. Ao integrar
participantes remotos e presenciais de reuniões, você
ABRE ESPAÇO PARA QUE DESEMPENHEM
SEU PLENO POTENCIAL PARA GERAR
INOVAÇÃO E CRESCIMENTO.

GURANDO QUE OS USUÁRIOS TENHAM
ACESSO ÀS TECNOLOGIAS AUDIOVISUAIS DE
QUE PRECISAM PARA:

bénéﬁcier de la contribution de tous les
participants à la réunion
participar plenamente de reuniões a
partir de espaços de trabalho pessoais
e em grupo
mitigar interrupções de áudio para
reuniões mais eﬁcientes
compartilhar claramente opiniões e
experiências, estejam onde estiverem
captar nuances de expressões e intenções
dos demais participantes
eliminar o cansaço ocasionado por
reuniões com áudio de má qualidade
apresentar-se com conﬁança e
proﬁssionalismo durante interações
criar gravações de áudio claras para
consultas futuras
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PA SSO 4

Escolha um portfólio de produtos flexíveis que funcionem juntos
Implementar um áudio de ótima qualidade requer soluções integradas, e não produtos isolados. As tecnologias audiovisuais devem funcionar
conjuntamente para oferecer uma experiência unificada a usuários e administradores.
Iniciativas de trabalho híbrido que se articulem com videoconferências na nuvem exigem poderosos equipamentos de áudio e vídeo que aprimorem
esses serviços. Além disso, equipar ambientes híbridos diversos requer a capacidade de misturar e combinar dispositivos de áudio para
complementar a melhor experiência de videoconferência empresarial
Para obter as experiências de colaboração mais produtivas e naturais, seus usuários precisam de
equipamentos de áudio e vídeo com os seguintes atributos:
facilidade para conﬁgurar em casa, em estações
de trabalho no escritório e em salas de reunião

clareza de áudio com cancelamento de eco
acústico (AEC) e redução ruído ambiente

total suporte de TI por gerenciamento e
monitoramento centralizados

integração total com plataformas de
colaboração como Microsoft Teams e Zoom

aplicativos intuitivos para controle dos
dispositivos por parte dos usuários e
atualizações de ﬁrmware

mixagem automática de microfones
para máxima inteligibilidade

facilidade de redimensionar para adicionar
salas à medida que mais pessoas
retornarem ao escritório
captação de áudio otimizada para cobrir todos
os participantes, inclusive em grandes salas

cancelamento de ruído para usuários de
escritório e remotos
áudio robusto e sem ruídos por meio de
microfones de home ofﬁce proﬁssionais

CHAMADA: TCada cenário de colaboração é diferente. Mais que recomendável, A
CAPACIDADE DE COMBINAR E CORRESPONDER COMPONENTES A PARTIR DE UM
ECOSSISTEMA DE ÁUDIO ABRANGENTE que funcionem perfeitamente em conjunto para
oferecer áudio impecável nos mais diversos ambientes é algo imprescindível.
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Uma única solução não atende a todas as necessidades: use um ecossistema
abrangente de soluções adequadas para seus espaços de colaboração
A questão não é se as
videoconferências serão
utilizadas com frequência de
agora em diante, mas como
e onde elas serão utilizadas.
As soluções devem lidar com
desafios específicos de cada
aplicação.

Equipar espaços de
trabalho remotos e
estações de trabalho no
escritório.
Leve em consideração o
ambiente físico onde ocorrem
colaborações pessoais, as tarefas
e preferências dos usuários
quando você for equipar espaços
de trabalho em casa e estações
de trabalho no escritório. Cada
ambiente precisa de soluções
que filtrem ruído ambiente,
limitem distrações de áudio para
outros que trabalham ao redor e
ofereçam um áudio claro de alta
qualidade

DESAFIOS DE ÁUDIO
Complexidade de instalação e treinamento
inadequado de usuários inundam as
solicitações recebidas pelas equipes de
suporte.

Opções limitadas de conectividade
restringem a capacidade de corresponder os
dispositivos de áudio a computadores dos
usuários.

O ruído ambiente prejudica a experiência dos
usuários e a eﬁcácia de reuniões.

A falta de alto-falantes e microfones com
formação de feixe (beamforming) diﬁculta que
participantes em casa ouçam todos na sala da
reunião.

O controle e o gerenciamento de dispositivos
ainda estão aquém com dispositivos de
consumo e proﬁssionais de baixa qualidade.

ABORDAGEM DA SOLUÇÃO
Uma seleção de headsets
empresariais com mitigação de
ruído e eco, microfone de alta
qualidade integrado, diversos
estilos de uso e opções ﬂexíveis de
conectividade para os
computadores dos usuários.

Microfones com qualidade de
estúdio com som de alcance total,
básica conectividade ﬁxa e
possibilidade de escolha de
suportes ergonômicos para
usuários que precisam soar melhor

Aplicativos para Mac e Windows
que ofereçam aos usuários acesso
intuitivo às conﬁgurações dos
dispositivos (cancelamento de ruído
e eco, volume, ativação por voz de
alta deﬁnição etc.), realizem
atualizações de software e
possibilitem que as equipes de
suporte tenham acesso a relatórios
de uso e análises.
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Projete espaços de colaboração e pequenas salas de reunião
Dispositivos de áudio com conectividade simplificada podem equipar de modo eficiente e se integrar totalmente a suas salas de reunião pequenas
convencionais para melhorar a experiências de participantes presenciais e remotos com videoconferências.
DESAFIOS DE ÁUDIO
A incapacidade de se conectar e utilizar
dispositivos de áudio de forma intuitiva
em salas de reunião pequenas
convencionais aumenta o custo de
implementação e a complexidade.

A complexidade impede a adoção e o uso,
o que prolonga os prazos de retorno sobre
o investimento.
O áudio de qualidade inferior diminui a
capacidade de todos os participantes
presentes na sala ouvirem outros que
participam de outra sala ou de casa, e também
a capacidade de usuários em salas ouvirem
participantes remotos.
A falta de ferramentas de monitoramento e
administração remotos prejudica o
desempenho da tecnologia e, dessa forma, a
experiência do usuário e a eﬁcácia de
reuniões.

ABORDAGEM DA SOLUÇÃO
Dispositivos de áudio all-in-one para uso
sobre a mesa com requisitos mínimos de
cabeamento (alimentação e rede)
possibilitam uma mesa de reunião limpa e
organizada.
A capacidade de cobrir todos sentados à
mesa com alto-falantes e microfones, e
controles intuitivos do dispositivo de áudio
(volume, silenciamento e luzes indicadoras).
Controlador de sala de reunião conectado
em rede para uso sobre a mesa com telas
sensíveis ao toque que oferecem acesso
fácil a controles de videoconferência
(bloquear, convidar participantes, gravar
etc.) e controles de áudio.
Gerenciamento, monitoramento, análises e
solução de problemas centralizados de
todos os componentes a partir de qualquer
lugar para simpliﬁcar o suporte em escala.
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Habilite salas de reunião médias e grandes
Salas de tamanho convencional podem ser configuradas com uma ampla seleção de dispositivos de áudio para instalação em mesa, parede e
teto, além de sistemas de controle para integrar totalmente suas salas de reunião e treinamento com o objetivo de melhorar o desempenho de
plataformas de videoconferência na nuvem.
DESAFIOS DE ÁUDIO

ABORDAGEM DA SOLUÇÃO

A incapacidade de se conectar e utilizar dispositivos
de áudio de forma intuitiva em salas de reunião
convencionais aumenta o custo de implementação e
a complexidade.

Dispositivos de áudio para uso sobre a mesa com requisitos mínimos de
cabeamento (alimentação e rede) possibilitam uma mesa de reunião
limpa e organizada.

A complexidade impede a adoção e o uso, o que
prolonga os prazos de retorno sobre o investimento.
O áudio de qualidade inferior diminui a capacidade
de todos os participantes presentes na sala ouvirem
outros que participam de outra sala ou de casa, e
também a capacidade de usuários em salas ouvirem
participantes remotos.
A falta de controle da reunião sobre a mesa impede
a eﬁciência e a produtividade de sessões.
A falta de ferramentas de monitoramento e
administração remotos prejudica o desempenho da
tecnologia e, dessa forma, a experiência do usuário e a
eﬁcácia de reuniões.A falta de ferramentas de
monitoramento e administração remotos prejudica o
desempenho da tecnologia e, dessa forma, a
experiência do usuário e a eﬁcácia de reuniões.

Integre diversos dispositivos com ﬂexibilidade de instalação por
combinação e correspondência para a total cobertura da sala.
Um catálogo de alto-falantes e microfones de parede e teto gerenciáveis
e em rede com a inteligência para identiﬁcar a localização dos oradores
na sala, captar e transmitir o áudio com excelente qualidade para e a
partir de participantes remotos.
Controlador de sala de reunião conectado em rede para uso sobre a mesa
com telas sensíveis ao toque que oferecem acesso intuitivo a controles de
videoconferência (iniciar/encerrar, bloquear, convidar participantes, gravar
etc.) e controles de áudio para os participantes presenciais e remotos.
Gerenciamento, monitoramento, análises e solução de problemas
centralizados de todos os componentes a partir de qualquer lugar para
simpliﬁcar o suporte em escala.
Compatibilidade certiﬁcada e aprovada com os melhores
dispositivos e plataformas de conferência
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Equipe espaços de colaboração exigentes ou complexos
Esses espaços podem apresentar formas irregulares, uso intenso e multifuncional, ser construídas com materiais que dificultem o desempenho
acústico ou ter alta visibilidade (por exemplo, salas de apresentação a clientes) que requerem componentes de design complexos para assegurar
áudio sempre excelente e confiável. Como são utilizados com frequência para treinamentos ou reuniões de equipe, esses espaços requerem que
todos os participantes presenciais ou remotos tenham capacidade de participar totalmente.
DESAFIOS DE ÁUDIO
É difícil assegurar total cobertura de áudio em
Salas localizadas perto de áreas de grande movimento (por
espaços de reuniões grandes e com formato
exemplo, saguões e salas de descanso) e que incorporam
irregular com soluções implementadas por conta
elementos que diﬁcultam o desempenho acústico (por exemplo,
própria.
janelas grandes e paredes de vidro).
Participantes remotos não podem ouvir todos
os presentes na sala e vice-versa.

Instalar dispositivos de áudio e componentes de sistema USB e
alimentados por fontes de alimentação convencionais (que não
sejam PoE) é uma diﬁculdade em grandes espaços de reunião.

A cobertura de áudio predeﬁnida ﬁca
prejudicada quando é alterada a disposição de
assentos ou móveis na sala.

Gerenciar componentes de diversos fabricantes
tradicionalmente necessários em espaços mais exigentes é
complexo.

ABORDAGEM DA SOLUÇÃO
A capacidade de integrar microfones
com e sem ﬁo de parede, teto e mesa
permite a melhor captação de áudio e
a fácil criação de cobertura de áudio
precisa em espaços de diversos
tamanhos, formas e conﬁgurações.

A capacidade de integrar um
composto de microfones de mesa e
microfones e alto-falantes em rede
para oferecer áudio de alta
deﬁnição em todos os espaços de
reunião mais complexos.

Um catálogo bem ajustado de aplicativos para ajudar
na conﬁguração de sistemas de salas, em
processamento e distribuição de sinal digital de
áudio, gerenciamento, monitoramento, alertas,
análises e relatórios a qualquer momento e em
qualquer local para sintonizar facilmente espaços de
colaboração de modo a apoiar diferentes aplicações.
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Garanta as melhores experiências de áudio em colaboração
O local de trabalho evoluiu. As ferramentas fornecidas a seus usuários devem acompanhar essa evolução para possibilitar o trabalho híbrido.
ADOTE ESTAS MEDIDAS PARA AUMENTAR O VALOR DE SEUS
INVESTIMENTOS EM CONFERÊNCIAS AUDIOVISUAIS:

Repense ﬂuxos de
trabalho e reuniões
centralizados
tradicionais com o
objetivo de desenvolver
espaços de trabalho
pessoais e em grupo
para suas equipes
distribuídas.

Implemente tecnologias
de colaboração que
fortaleçam a
engajamento de todos
em reuniões, estejam os
participantes em casa,
estações de trabalho no
escritório ou salas de
reunião.

Escolha a ﬂexibilidade
de um portfólio de
produtos que funcione
em conjunto para
suprir as necessidades
dos diferentes espaços
de colaboração de sua
organização.

Invista em uma
solução que ofereça
uma única ferramenta
para facilitar o
gerenciamento e a
obtenção de
informações
orientadas por dados.

Avalie seu ambiente
para otimizar
continuamente a
escala e o
desempenho.

Clique aqui para saber como fazer com que sua força de trabalho se beneficie
totalmente com um ecossistema de produtos de áudio projetados para todas as
pessoas e todas as salas.
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Growth is a journey. We are your guide.
For over six decades, Frost & Sullivan has provided actionable insights to corporations, governments and
investors, resulting in a stream of innovative growth opportunities that allow them to maximize their economic
potential, navigate emerging Mega Trends and shape a future based on sustainable growth.
Contact us: Start the discussion

