
Coloque a sua empresa em outro patamar com uma plataforma de 
comunicações unificadas prioritariamente por vídeo.

Os benefícios do 
Zoom Phone
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Ao selecionar o seu próximo sistema de comunicações 
unificadas, é importante avaliar suas soluções e 
certificar-se de que:

 ● Sejam facilmente adaptadas e escaláveis para 
atender às exigências crescentes dos negócios

 ● Prestem suporte e gerenciem diversas localidades a 
partir de um console de administração fácil de usar

 ● Simplifiquem as transferências, adições, mudanças 
e exclusões feitas pelos usuários

 ● Sejam compatíveis com o conceito "Traga seu 
próprio dispositivo" (BYOD) e uma força de 
trabalho distribuída

 ● Proporcionem uma experiência consistente  
entre os terminais móveis, de desktop e nas salas 
de conferência

 ● Aproveitem a opção de "Traga sua própria 
operadora" (BYOC) para oferecer opções flexíveis 
de migração

 ● Ofereçam os recursos necessários de hoje e 
atendam às necessidades futuras que ainda  
serão identificadas

O ambiente altamente digital de hoje mudou a maneira 
como as transações são realizadas no comércio e essa 
mudança fica cada vez mais evidente na maneira como as 
empresas se comunicam tanto interna como externamente. 
Do ponto de vista histórico, o suporte prestado aos modos 
modernos de comunicações comerciais depende de uma 
combinação díspar de serviços de vídeo, voz, reuniões 
e bate-papo entre uma gama crescente de dispositivo 
móveis, desktops e terminais de salas de reunião. Diante 
disso, os funcionários geralmente acabam usando diversos 
aplicativos em silos que proporcionam experiências ruins 
para os usuários e baixos níveis de adoção.

Embora a Zoom tenha solucionando esse desafio para 
conferências e bate-papos, as empresas continuaram se 
deparando com dificuldades com o uso dos tradicionais 
sistemas de telefonia locais que apresentam as limitações 
de tecnologias usadas há 5, 10 e, até mesmo, 25 anos. 
Muitos departamentos de TI reúnem soluções para 
acomodar a demanda cada vez maior de seus usuários 
para consolidar os sistemas e focar na integração de 
serviços mais novos baseados em vídeos e transmissão de 
mensagens. Essa abordagem é bem distante da realidade da 
simplicidade — as diversas ferramentas geram complicações, 
criando frustração para o usuário final e retardando a 
produtividade dos negócios enquanto agregam mais ônus 
para o helpdesk de TI.

A Zoom conecta as pessoas por meio de vídeos, voz, bate-
papos e compartilhamento de conteúdo sem complicações. 
Nossa plataforma nativa na nuvem oferece vídeo e voz 
confiáveis e de alta qualidade que são fáceis de usar, 
gerenciar e implantar, oferece um retorno atrativo sobre o 
investimento, é escalável e integra-se com facilidade aos 
espaços físicos e aos aplicativos. E agora, agregamos o 
Zoom Phone, nosso serviço de telefonia na nuvem, a essa 
plataforma sem complicações.

Escalabilidade, mobilidade e 
facilidade de gerenciamento
O PBX local atendeu bem às necessidades das empresas 
por um longo período. No entanto, a maneira como as 
empresas se comunicam e operam sofreu mudanças. Para 
concorrer na economia atual, as organizações precisam ser 
ágeis já que as forças de trabalho são remotas, dispersas 
e insistem em experiências de tecnologias simples e 
confiáveis. O departamento de TI precisa encontrar 
eficiências nos sistemas comerciais para liberar recursos que 
apoiem o crescimento ou outras iniciativas estratégicas. 

Serviços de telefonia e de transmissão de mensagens 
baseados no próprio local cairão 18,9%, enquanto que esses 
mesmos serviços baseados na nuvem aumentarão 15,2%

(fonte: Gartner, Forecast Analysis: Unified Communications, 
Worldwide, 1Q19 Update, Publicação 25 abril 2019)
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de vincular vários modos de comunicação, como também 
elimina o gerenciamento complicado, a cobrança difícil e 
o controle complexo dos custos associados com vários 
fornecedores.

A solução de comunicações unificadas prioritariamente 
por vídeo da Zoom também unifica a imagem e identidade 
que a sua organização apresenta ao mundo. Todos os 
funcionários, estejam eles no escritório ou em trânsito, 
podem fazer ou receber chamadas a partir de um único 
número comercial, proporcionando às comunicações da 
sua organização uma aparência consistente e profissional. 
Até as chamadas feitas pelos funcionários remotos são 
encaminhadas através da nuvem e parecem como se 
tivessem sido feitas do número principal da empresa. 
Mesmo quando os funcionários vão embora do escritório, 
eles podem continuar fazendo e recebendo chamadas 
através do aplicativo da Zoom para dispositivos móveis.

À medida que as empresas adotam rapidamente os 
serviços de comunicações na nuvem e deixam de usar 
os sistemas de PBX local, fechado e exclusivo, é dessa 
maneira que as comunicações comerciais modernas se 
concretizam. 
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A plataforma de comunicações 
unificadas prioritariamente por 
vídeo da Zoom reúne todas 
essas características
A plataforma da Zoom oferece uma solução de 
comunicações comerciais completamente integrada, 
sendo a melhor da categoria, prioritariamente por vídeo 
e baseada na nuvem, que foi elaborada para acomodar 
interações comerciais modernas que incluam forças de 
trabalho distribuídas e móveis. 

A plataforma, que está sendo desenvolvida desde 
2011 e é usada por milhões de consumidores finais 
no mundo todo, oferece confiabilidade e segurança de 
nível empresarial. Suas vantagens significativas incluem 
a escalabilidade perto de sem limites (e praticamente 
de maneira instantânea) e a administração consolidada, 
permitindo que os administradores de contas gerenciem 
com eficiência uma organização geograficamente 
distribuída a partir de um único portal.

A Zoom integra vídeos, telefonia, reuniões e transmissão 
de mensagens em uma única solução confiável e fácil de 
usar. Essa plataforma abrangente não somente  
poupa dinheiro e oferece a sinergia 
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Tenha confiança ao fazer a 
migração para as comunicações 
na nuvem  
A Zoom entende a importância de facilitar uma transição simples 
para a nuvem. As equipes de Serviços Profissionais e de Sucesso 
do Cliente da Zoom oferecem um processo de migração que 
dispensa o envolvimento da sua organização, portabilidade dos 
números, implantação, provisionamento, treinamento e suporte 
pós-vendas para auxiliar, treinar e garantir o sucesso das equipes 
de TI e dos usuários finais da empresa.

Para os atuais clientes do Zoom Meetings, as empresas podem 
aproveitar um processo de migração perfeito para o Zoom 
Phone e perceber imediatamente um gerenciamento das 
comunicações comerciais mais simples, menos custos com TI e 
menos treinamento para os usuários finais. 

Recursos de PBX tradicionais compatíveis:

 ● Transferência de chamadas

 ● Encaminhamento de chamadas

 ● Gravação de chamadas

 ● Correio de voz com notificação e transcrição

 ● Fila de chamadas

 ● Atendimento automático em diversos níveis

 ● Telefones fixos com VoIP terceirizado baseado em 
padrões (protocolo de voz pela internet)

O Zoom Phone também proporciona uma experiência 
robusta e sem complicações ao usuário:

 ● Facilidade na administração e configuração dos 
usuários

 ● Simplicidade na portabilidade e no gerenciamento 
dos números

 ● Suporte para vários serviços de diretórios líderes de 
mercado oferecidos pela Microsoft, Google e Okta

Além disso, relatórios e painéis prontos para serem usados 
proporcionam insights significativos sobre as comunicações 
unificadas da sua empresa. Assim, você tem conhecimento 
de como os funcionários usam o telefone, o vídeo e o 
bate-papo para interagir e se comunicar, ao mesmo tempo 
em que também adquire capacidades importantes do 
monitoramento da qualidade para prever, reconhecer, 
diagnosticar e solucionar problemas à medida que surgirem.

Opções inovadoras de 
conectividade PSTN 
As opções flexíveis de conectividade PSTN (rede pública 
de telefonia comutada) proporcionam flexibilidade máxima 
de serviço para as empresas interessadas em migrar para 
o Zoom Phone. Com planos de chamada nativos ilimitados 
e controlados e a opção de "trazer sua própria operadora" 
(BYOC) para a nuvem da Zoom, os clientes contam com 
uma gama sem precedentes de opções de conectividade 
para a rede PSTN.

Capacidade de 
escalar sob demanda

Facilidade de 
gerenciamento

Velocidade da inovação

Resiliência / tempo 
de atividade

Capacidade de reunir 
todos os funcionários 
remotos e escritórios 

em uma única 
solução na nuvem

Menor custo total 
de propriedade

Menos investimento 
de capital inicial

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

50,00%

50,00%

41,18%

55,88%

58,82%

67,65%

67,65%

O que motiva a sua organização a considerar 
um sistema de telefonia na nuvem?

Pesquisa do Cliente da Zoom para UCaaS, 2019
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Os planos de chamada nativos ilimitados e controlados, 
fáceis de entender e com suporte para a portabilidade dos 
números de telefone na Austrália, no Canadá, no Reino 
Unido e nos EUA, proporcionarão aos seus funcionários 
uma qualidade de chamadas de classe internacional para 
qualquer número de linha fixa ou móvel a partir de um 
único serviço de PBX na nuvem unificado e seguro do 
Zoom Phone.

O recurso opcional de BYOC da Zoom permite que 
os clientes empresariais complementem o serviço da 
rede PSTN nativa do Zoom Phone com o prestador de 
serviço terceirizado de troncos SIP de sua preferência, 
proporcionando opções de conectividade PSTN global 
praticamente ilimitadas.

Com a opção de BYOC, os clientes empresariais que 
desejarem manter o atual prestador de serviço de PSTN 
podem potencializar o serviço de PBX na nuvem do Zoom 
Phone redirecionando os atuais troncos de SIP para a 
nuvem do Zoom Phone. Essa capacidade exclusiva permite 
que os clientes mantenham os atuais contratos com as 
prestadoras de serviços, os números de telefone e as 
tarifas de chamadas junto à operadora preferida contratada, 
enquanto aproveitam todos os benefícios e recursos do 
Zoom Phone.

Para os clientes que têm escritórios internacionais em 
locais que, no momento, não recebem a cobertura dos 
atuais planos de chamadas do Zoom Phone, a opção BYOC 
também permite o toque de chamada para o Zoom Phone 
em qualquer país, mesmo onde a Zoom ainda não tenha um 
serviço nativo local. 

Integração das comunicações 
comerciais em seus atuais fluxos 
de trabalho
Muitas ferramentas já migraram para a nuvem e, na última 
década, esses aplicativos na nuvem transformaram a maneira 
como as empresas trabalham. 

A plataforma da Zoom funciona como uma central de 
comunicações que une as pessoas com os aplicativos dos 
quais as organizações dependem para concretizar os negócios 
e atender aos clientes. Através do Mercado de Aplicativos da 
Zoom, as empresas têm acesso a integrações e aplicativos 
de terceiros que permitem aos usuários integrar a Zoom 
aos fluxos de negócios existentes. As integrações populares 
prontas para serem usadas do Zoom Phone incluem 
Salesforce, Twilio e Five9.

Com a integração ao Salesforce, por exemplo, o usuário 
tem acesso a um discador do Zoom Phone, ao calendário 
do Zoom Meetings, ao bate-papo da Zoom e praticamente 
a toda a gama de recursos da Zoom diretamente a partir 
da interface do Salesforce. Os usuários podem fazer ou 
receber chamadas sem sair do ambiente de trabalho com o 
qual estejam familiarizados. A integração também detecta os 
números de telefone, que podem ser clicados para fazer uma 
discagem instantânea. Considerando o tempo que muitos 
funcionários dispensam para o CRM, a integração entre a 
Zoom e a Salesforce cria um fluxo de trabalho tão natural que 
os usuários se questionam por que nem sempre foi assim.

Com integração nativa e peering de rede já presente nas 
próprias instalações realizadas com os provedores de 
centros de contato Five9 e Twilio Flex, o Zoom Phone pode 
aprimorar de maneira significativa a experiência de um cliente 
empresarial ao permitir que os funcionários encaminhem 
com eficiência as chamadas dos clientes para os sistemas de 
IVR, filas e agentes dos centros de contato, minimizando os 
custos da rede PSTN e melhorando os tempos de resposta do 
suporte prestado aos clientes.

“Na Ciena, nós adoramos a Zoom. Ela nos transformou em 
uma cultura de vídeo, porém, as chamadas externas eram a 
peça que faltava. Buscávamos simplificar as comunicações, 
consolidando-as em uma única ferramenta. Por isso, o 
lançamento do Zoom Phone nos empolgou no início de 
2019. Sem surpresas, o serviço conta com a confiabilidade, a 
qualidade e a analítica da marca Zoom. O mais importante é 
que os nossos usuários já estão familiarizados com o serviço 
e adoram a Zoom, por isso, foi fácil decidir permanecer com 
uma única plataforma para vídeo e voz. É ótimo saber que a 
Zoom continua inovando com rapidez esse novo serviço”.

Henry Ku, Ciena
Diretor de Infraestrutura de TI - Redes, Comunicações 

Unificadas e Serviços de Computação para Usuários Finais
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Chegou a hora de pensar 
diferente sobre suas opções  
de comunicação
Com tantos aplicativos modernos de negócios já 
fazendo a migração para a nuvem, incluindo CRM, HRIS, 
armazenamento em nuvem, e tantas outras soluções de 
produtividade, o próximo passo é migrar o seu PBX local para 
a nuvem.  
A solução de comunicações comprovada da Zoom, 
baseada na nuvem, permitirá que a sua empresa ofereça 
experiências de vídeo, telefonia e reuniões online de classe 
internacional aos usuários com a melhor confiabilidade, 
segurança e tempo de execução do setor.

Oferecer aos funcionários opções de comunicações por 
meio dos canais e dispositivos que eles preferem está 
se tornando uma exigência mais comum e promoverá a 
agilidade e o engajamento dos seus funcionários. 

Os clientes da Zoom adotaram culturas que priorizam o 
vídeo, transformando a maneira como eles se comunicam 
em reuniões, entrevistas, oportunidades de vendas e 
treinamentos. Houve uma redução no uso do e-mail e 
do telefone com a adoção de reuniões por bate-papo e 
vídeo, mas ainda são essenciais para as comunicações 
empresariais. O vídeo mudou a cultura das empresas 
modernas e chegou a hora de pensar diferente sobre suas 

opções de comunicação. 

De acordo com a recente pesquisa da Zoom, 
“Pesquisa do Cliente para UCaaS, 2019”, o Net 
Promoter Score (NPS) médio para o atual provedor de 
PBX do nosso cliente é de -28,34 em organizações 
empresariais. Quando comparado com o atual NPS 
da Zoom, que é acima de 70, estamos mudando a 
maneira como as empresas se comunicam.

Acesso instantâneo aos 
recursos mais atuais 
A maioria dos sistemas tradicionais de PBX vem 
acompanhada de uma gama de recursos limitada e 
estagnada e os produtos mais avançados podem exigir 
licenciamento adicional para os recursos que agora são 
padrão, como a transcrição dos correios de voz. Com o 
Zoom Phone, os recursos e as capacidades mais avançadas 
das comunicações empresariais são continuamente 
integradas à plataforma de comunicações unificadas 
baseada em software.

Com suporte nativo para sistemas de vídeo, telefonia, 
reuniões, bate-papo e salas, a Zoom está constantemente 
inovando para garantir que os usuários possam fazer a 
transição entre todos os modos de comunicação com 
facilidade e rapidez. Sua equipe de TI pode confiar na 
Zoom para prever as futuras necessidades de comunicação 
comercial da sua empresa e implementar novos recursos 
assim que forem disponibilizados. 

Por exemplo, o recurso de "mudar para reunião" do Zoom 
Phone permite que um usuário do Zoom Phone faça a 
migração simplificada de uma chamada pela rede PSTN 
para uma experiência de reunião robusta com vídeo e 
compartilhamento de conteúdo sem precisar que ninguém 
desligue e ligue novamente para a reunião online.

Além disso, as comunicações unificadas da Zoom são 
prioritariamente por vídeo. Diferente de outras plataformas 
de comunicação que iniciaram como serviços de reunião 
pela web, telefonia ou de bate-papo, e que agregaram o 
vídeo posteriormente, a Zoom foi criada desde o começo 
para otimizar os aspectos mais difíceis do ponto de vista 
tecnológico das comunicações, o vídeo. Como o vídeo 
é superior em relação às comunicações por áudio ou 
baseadas em textos em termos de formação da confiança e 
do fornecimento de contextos não verbais, este é o método 
de comunicação ideal para equipes localizadas em vários 
locais. Sendo assim, o serviço da Zoom coloca o vídeo na 
dianteira. A partir de qualquer chamada pelo Zoom Phone 
ou bate-papo pela Zoom, os usuários podem mudar suas 
interações para uma reunião por vídeo da Zoom com 
apenas um único clique.

A Zoom ajuda empresas e organizações a reunir suas equipes em um 
ambiente de nuvem sem complicações para que consigam concretizar mais 
atividades. Nossa plataforma de comunicações unificadas prioritariamente 
por vídeo, confiável e fácil, se destina a conferências de vídeo, áudio, 
compartilhamento de conteúdo e bate-papo e pode ser executada em 
dispositivos móveis, desktops, telefones e sistemas de sala. Fundada em 
2011, a Zoom é uma empresa de capital aberto e suas ações são negociadas 
na Nasdaq (ticker: ZM). A sede da empresa é em San Jose, Califórnia. 
Visite zoom.us e siga @zoom_us.


