
GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINE
Saiba como utilizar os principais 
aplicativos de videoconferência. 



INTRODUÇÃO

Neste e-book vamos te mostrar e ensinar a usar os principais 
aplicativos de videoconferência para realização de reuniões à 
distância e em equipe. Afinal, o seu negócio não pode parar e 
nós sabemos disso!

Nunca se falou tanto sobre marketing digital e homeoffice quanto 
agora, por conta da pandemia. Os empreendedores, assim como 
você, tiveram que se adaptar e procurar novos recursos. Mas, 
enquanto uns já adotavam o marketing digital em seu negócio, 
assim como o homeoffice (trabalho em casa), outros se sentiram 
perdidos. E por isso a PUC PROPAGANDA está aqui para ajudar.

Apesar da situação que abalou o mundo neste ano de 2020, nos 
impossibilitando de manter a mesma rotina, é possível se adaptar, 
se destacando entre os concorrentes.  Toda mudança nos obriga 
a agir, sair da zona de conforto, mesmo contra nossa vontade e 
para contornar certas situações é preciso ser resiliente e criativo. 
Já ouviu aquela máxima de que “se a vida te der limões, faça 
uma caipirinha de frutas”? Acho que aqui você esperava que a 
gente dissesse “faça uma limonada”, mas o segredo é inovar e 
fugir do óbvio. Analise todos os recursos que você tem, junte e 
faça uma deliciosa “caipirinha de frutas”.

Separamos 05 aplicativos de videoconferência 
e seu modo de utilização, para que seja possível 
realizar reuniões à distância, com sua equipe, 
independentemente do tamanho dela.
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GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINEZOOM METTINGS

Muito utilizado nas aulas online pelas faculdades e escolas, este 
aplicativo permite o compartilhamento de tela, ou seja, o que 
você está vendo na sua tela é compartilhado com todos que 
estejam na chamada. Além disso, permite que até 500 pessoas 
participem da mesma conferência. 

Para utiliza-lo você pode acessar através do navegador do seu 
computador ou baixar o aplicativo em dispositivos Windows, 
macOS, Linux, Android e iOS. Não é necessário criar conta, apenas 
digitar seu nome, criar uma sala (para realizar a videoconferência) 
e compartilhar o link ou enviar por e-mail para os participantes.



GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINESKYPE

Assim como o outro aplicativo, o Skype permite o compartilhamento 
de tela. Também é possível fazer ligações internacionais 
gratuitamente e ativar o modo de tradução e legenda. As 
videoconferências são permitidas para até 50 pessoas, incluindo 
você. Incluir arquivos de até 300MB também é permitido. Ah, o 
mais interessante é que você pode gravar a sua reunião, caso 
falte alguma anotação ou você esqueça o que foi dito. 

É necessário criar uma conta para utilizar os recursos. Após 
a criação da conta, os seus contatos podem ser adicionados 
através do e-mail ou número de celular. O aplicativo também 
está disponível nos sistemas operacionais Windows, macOS, 
Linux, Android e iOS.



GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINEGOOGLE MEET

Seguindo os moldes do Zoom e do Skype, o Google Meet permite 
o compartilhamento de tela, mas o limite de participantes é de 
até 250 pessoas. É necessário criar uma conta do Google para 
ter acesso aos recursos. 

Na página inicial clique em ‘iniciar uma reunião’, na página 
seguinte clique em ‘participar agora’ e depois, automaticamente 
aparecerá uma notificação no centro da tela para você convidar 
sua equipe através do link gerado ou em ‘adicionar pessoas’ 
através do e-mail dos participantes.  

Pode ser utilizado tanto no navegador do computador quanto no 
aplicativo, disponível para Chrome OS, Windows, macOS, Linux, 
Android e iOS. 



GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINEWHATSAPP

É o nosso aplicativo queridinho de todos os dias. É quase 
impossível viver sem o famoso ‘zap zap’. Atualmente existe a 
versão WhatsApp Web, para que você possa acessar através do 
navegador do seu computador, e o WhatsApp Business, voltado 
para as empresas atenderem seus clientes de forma mais 
profissional, mas com a mesma praticidade da versão de uso 
pessoal, que é a que nós utilizamos para falar com nossos amigos 
e familiares.

Diferente dos outros aplicativos apresentados, não é possível 
compartilhar a sua tela e a participação é limitada para até 
04 pessoas nas videoconferências. Pode ser útil para equipes 
pequenas ou para resolver pequenos processos.   

É importante ressaltar que as videoconferências só podem ser 
realizadas através do aplicativo no celular, mas o WhatsApp está 
disponível para download nos sistemas operacionais Windows, 
macOS, Android e iOS.



GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINEWHEREBY

Com versão para acessar no navegador do computador e 
aplicativo, o Whereby não é tão conhecido mas tem funções 
interessantes. Permite o compartilhamento de tela e na versão 
gratuita, como nós testamos, a participação limite é de até 4 
pessoas na videoconferência. 

Porém, tanto na versão web e no aplicativo o idioma oficial é 
o inglês, mas o processo é um pouco intuitivo e sem muitas 
complicações. 

Se você for criar a conversa, na primeira página, em  ‘Log In’, 
pode entrar com sua conta Google ou qualquer outro e-mail. Após 
isso, na próxima página informa que um código de verificação 
será enviado para o e-mail informado. Após digitar o código 
recebido, na página seguinte você escolhe o nome da sua sala, 
que também estará no link que vai ser gerado. Ex.: whereby.
com/pucpropaganda 

Após escolher o nome da sua sala, clique em ‘Go to room’ (vá 
para a sala), permita o acesso à sua webcam e microfone e você 
logo verá a sua janela na conversa. Do lado dela estará o link 
para você compartilhar com os participantes.



GUIA BÁSICO PARA 
REUNIÕES ONLINEWHEREBY

Existem outros aplicativos, mas preferimos citar alguns dos mais 
utilizados, além de outro não tão conhecido (Whereby) para que 
você esteja por dentro das tendências, tenha mais de uma opção 
e entenda basicamente a diferença entre elas.

Agora é com você, teste todos os aplicativos citados, conheça 
os recursos disponíveis na prática e veja qual melhor se adapta 
para você e sua equipe!

Em momentos difíceis é sempre bom ouvir uma 
palavra amiga, por isso...
Acredite, tudo isso está prestes a acabar! Em breve 
nossas rotinas poderão ser retomadas e os abraços 
poderão ser dados. Voltaremos mais fortes dessa!

Neste período desafiador, estamos disponibilizando, 
além deste material que você acabou de ler, uma 
consultoria gratuita para incentivar você a continuar 
e melhorar o seu negócio. 

Entre em contato com a gente  
e faça o seu agendamento!

Entre em contato com a gente  
e faça o seu agendamento!

11 2966-6766

11 99645-3809



SOBRE A 

PUC PROPAGANDA
Em 2020, estamos comemorando com muito orgulho os 40 
anos de nossa agência. Tudo começou em uma pequena 
sala onde desenvolvíamos marcas folhetos e catálogo, 
logo foi incorporado o estúdio fotográfico, os clientes 
foram ficando mais confiantes e maiores e entramos na 
mídia impressa e eletrônica, fomos crescendo e mudamos 
para a sede própria onde estamos há 20 anos.

E como não poderíamos ficar de fora, hoje 
atuamos fortemente no marketing digital 
elaborando sites e gerenciando redes sociais  
e as mídias correspondentes a esta era digital.


