PONTUALIDADE
• Para a correta condução de uma reunião, conecte-se com cinco minutos de antecedência, a fim de
evitar contratempos em seu computador, conexão ou navegador. Seja pontual!
AMBIENTE
• Para a correta condução de uma reunião, conecte-se com cinco minutos de antecedência, a fim de
evitar contratempos em seu computador, conexão ou navegador. Seja pontual!
• É recomendável que o ambiente ao seu redor esteja organizado, de modo que não haja muita
poluição visual e sonora, evite locais que possam provocar eco ou ressonância.
• Procure um ambiente reservado ou informe as pessoas que possam vir a entrar no local sobre a sua
reunião, evitando constrangimentos.
• Deve-se observar se existem elementos inapropriados à situação aparecendo ao fundo, como
imagens/gravuras e objetos íntimos.
VESTUÁRIO
• Utilize roupas adequadas ao perfil de sua reunião, não esqueça que ainda é um compromisso
corporativo. Evite utilizar vestes com excesso de listras verticais ou horizontais, a frequência de
alguns monitores pode causar oscilações na imagem, o chamado “efeito moiré”.
ÁUDIO
• Recomendamos o uso de headsets ou fones de ouvido com microfone embutido, como os modelos
utilizados em celulares. O uso do microfone interno de notebooks pode causar eco ou distorções.
• Sempre que entrar em uma videoconferência, esteja atendo se ela já começou, evite interrupções
para saudações de bom dia, boa tarde e etc. Caso a reunião ainda não tenha iniciado, fique à vontade
para saudações e cheques de áudio.
• Durante a reunião procure deixar o seu microfone com a opção
“mute”, ícone fácil de reconhecer na maioria das plataformas
de vídeo conferência, liberando-o quando for necessário à sua fala.

VÍDEO
• Procure manter sua webcam limpa, evitando embaçamentos. Caso esteja procurando uma opção
para compra, recomendamos as principais marcas do mercado com resoluções acima de 720p.
BARULHOS E MANIAS
• Se o seu microfone estiver aberto, evite batuques na mesa, cliques em canetas ou alimentar-se
durante a reunião.
VIDEO CONFERÊNCIA ABIMAPI & SIMABESP
Agradecemos a sua presença em nossas reuniões e eventos virtuais, para ajudar o seu acesso, confira
abaixo os tipos de conexão em nossa plataforma Zoom.
COMO ENTRAR EM NOSSAS REUNIÕES?
Usualmente enviaremos um convite por e-mail, ao clicar no link você será redirecionado em seu
navegador à sala de reunião.

VOCÊ TAMBÉM PODE BAIXAR
O APLICATIVO ZOOM NAS PLATAFORMAS

