
Plataformas
para reuniões
virtuais
Conheça as opções
mais reconhecidas
do mercado para
manter os
apontamentos
em dia



O que antes era exceção, nos últimos 
meses virou regra. Com a chegada da 
pandemia e a consequente adoção 
de medidas de isolamento, as 
reuniões passaram a acontecer no 
ambiente virtual. E isso significa que 
é necessário adotar aplicativos que 
tornam essa tarefa possível.

Caso todo esse universo seja 
novidade para você, separamos aqui 
as aplicações mais conhecidas que 
permitem reunir de poucas a únicas 
pessoas de uma vez. Conheça abaixo 
e escolha aquela que mais se adequa 
às suas necessidades.



O aplicativo mais popular de 
troca de mensagens também 
permite a realização de 
chamadas por vídeo com até 
4 pessoas. Para utilizar a 
modalidade, não é necessário 
baixar qualquer outro app e é 
totalmente gratuito.

WHATSAPP



Mais focado no ambiente 
profissional, permite bate-papos 
em tempo real com até 100 
pessoas por até 40 minutos na 
versão gratuita. Também 
possibilita transferência de 
arquivos, controle de microfones, 
quadro de anotações, 
compartilhamento de tela e 
gravação das reuniões em nuvem 
- porém algumas dessas 
funcionalidades estão disponíveis 
apenas na versão paga. Também 
exige que o usuário baixe o 
aplicativo no seu desktop ou 
smartphone para acessar os 
encontros.

ZOOM



Trata-se da solução de 
videoconferência oferecida 
pelo Facebook, que acontece 
juntamente com o serviço de 
troca de mensagens. É 
importante atentar para o 
fato de que ele só permite a 
participação de pessoas que 
possuam contas na rede 
social.

FACEBOOK MESSENGER



Compõe a suíte de trabalho 
do Google e é necessário 
baixar um app específico que 
possibilita realizar chamadas 
para os contatos do usuário. 
Permite a participação de 10 
pessoas por reunião no 
modelo gratuito e até 150 na 
modalidade paga.

GOOGLE HANGOUT



Apesar de ser uma 
ferramenta paga, durante a 
pandemia está sendo 
oferecida gratuitamente. 
Integra o pacote de 
ferramentas corporativas da 
Microsoft e permite até 10 mil 
participantes por encontro. 
Não exige download de 
aplicativo se o usuário 
acessar via desktop.

MICROSOFT TEAMS



A plataforma de chamadas 
online mais tradicional da 
internet continua atuando e em 
ótima forma. Permite chamadas 
com até 10 participantes na 
versão gratuita e até 250 na 
modalidade paga. Outro ponto 
que precisa ser analisado é o 
fato de que é necessário baixar o 
programa ou criar uma conta na 
plataforma - porém é possível 
acessar por link quando 
convidado.

SKYPE



Como você pode observar, o 
mercado evoluiu bastante no 
sentido de oferecer 
ferramentas que permitem 
realizar reuniões a distância 
com os mais diferentes 
objetivos e modalidades. Fica 
agora ao seu critério escolher 
aquele que melhor 
corresponde às necessidades 
do seu negócio.

E boa reunião!


