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Redução de tempo e de custos incentiva uso da ferramenta que, no entanto, não dispensa as 
reuniões presenciais 
 
Redução de tempo e de custos tem incentivado algumas empresas a aderir a videoconferência 
como alternativa importante de comunicação para realizar, principalmente, reuniões e 
treinamento de funcionários. O Banco do Brasil, que tem 12.382 pontos de atendimento no País e 
está presente em outros 23 no exterior, possui 30 salas com esse sistema, quatro delas para 
relacionamento internacional, e pretende inaugurar mais 20 até o fim deste ano. Recentemente, a 
tecnologia foi aproveitada para treinar do Brasil funcionários que trabalham numa agência do 
banco em Tóquio. 
 
O gerente executivo de Redes de Telecomunicação do BB, Angelino Patuto e Oliveira, revela que o 
custo médio para a instalação de salas de videoconferência é de R$ 45 mil e que a realização de 
cada 20 conferências ao dia chega a gerar uma economia de R$ 2,5 mil, oriunda de possíveis 
despesas com custos de passagem aérea, alimentação e estada de hotéis dos executivos. 
Segundo o gerente, antes da empresa encurtar a distância por meio do sistema audiovisual de 
alta qualidade, foram pesados os prós e contras. 
 
"A única questão contrária a este tipo de comunicação foi o limite de pessoas que podem 
participar de um evento devido ao tamanho da sala e ao fato de as pessoas começarem a falar ao 
mesmo tempo e o sistema travar, mas isso é uma questão de hábito", avalia. 
 
 
 
LIMITES GEOGRÁFICOS. Na análise do presidente da consultoria Tríade do Tempo, Christian 
Barbosa, a tecnologia já eliminou os limites geográficos há tempos. Para ele, é apenas uma 
questão cultural e de hábito utilizar a videoconferência em vez de uma reunião tradicional. "Não 
precisamos tocar as pessoas em uma reunião, mas visualizar, interagir e ter resposta imediata. 
Esses requisitos são plenamente atendidos com o que existe hoje de tecnologia. Não tenho dúvida 
que será algo comum e predominante para qualquer tamanho de empresa nos próximos cinco 
anos", justifica. 
 
Mas é preciso tomar cuidado para não virar refém da tecnologia, já que o sistema, assim como 
outros meios, abre o leque para comunicação online. Barbosa destaca que se em uma reunião 
presencial a condução ineficiente pode custar horas de trabalho, o desperdício de tempo pode ser 
ainda maior com a videoconferência. Se, por um lado, a empresa reduz custos realizando reuniões 
a distância, o tempo dos funcionários, se não for bem organizado, poderá ser desperdiçado, já 
que as reuniões irão atrapalhar a realização de tarefas cotidianas dos colaboradores.  
 
"É preciso que a reunião tenha pauta extremamente bem definida, com os pontos claros do que 
será discutido e o objetivo que deve ser alcançado. Para não perder o foco e não se tornar 
cansativa, a reunião deve ser curta e conduzida de acordo com a pauta", sugere o consultor, 
acrescentando que a dica vale tanto para reuniões presenciais quanto para a videoconferência. 
 
 
 
 
Há um ano, a Faber-Castell implantou em sua sede brasileira em São Carlos, interior de São 
Paulo, o sistema de videoconferência, que hoje permite que os funcionários se comuniquem com 
as unidades da capital paulista, de Manaus, Peru e da sede alemã, em Nuremberg. Gerente de 
Tecnologia da Informação (TI) para o Brasil, José Rodrigues diz que a empresa ainda não calculou 



a economia feita desde que esse meio de comunicação foi instalado, mas que o resultado 
qualitativo já foi alcançado.  
 
"No início, há certa resistência dos executivos para usarem a videoconferência, mas é uma 
questão de cultura. Com o tempo, eles passam a perceber o valor do equipamento e as vantagens 
tanto para empresa quanto para os funcionários. Como estímulo para usarem o equipamento, 
estão a otimização do tempo, redução de custos com viagens e hospedagens, além da valorização 
da vida do profissional, que reduz o risco de morte ao viajar menos de avião", argumenta. 
 
Rodrigues diz que a videoconferência não elimina as visitas de campo nem o fechamento de 
contratos, mas reduz muito as visitas que não exigem a presença de um profissional. "De 
qualquer forma, ainda damos a liberdade para o executivo optar por uma reunião através da 
videoconferência ou presencial", finaliza. 
 
Unisys utiliza ferramenta para reuniões com clientes 
 
Desde 2002, a Unisys, a partir da sua sede em São Paulo, utiliza a videoconferência para se 
comunicar com seus escritórios de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros pontos da 
corporação no mundo. Além das reuniões, o sistema serve também para realizar entrevistas com 
clientes.  
 
Embora ainda não tenha uma estatística sobre a redução das despesas gerada ao longo deste 
período, a empresa garante que o custo-benefício dos equipamentos é melhor do que o 
deslocamento de funcionários com viagens, apesar de esta opção continuar sendo usada. 
Atualmente são realizadas 40 videoconferências por mês a partir do escritório de São Paulo.  
 
Analista de Telecomunicações da Unisys Brasil, Nelson Ramade está de acordo com o consultor da 
Tríade do Tempo de que a reunião deve possuir uma pauta bem definida para evitar o desperdício 
de tempo. "Entretanto, o custo do tempo utilizado na videoconferência continua a ser menos 
oneroso do que uma reunião presencial, na qual o participante utiliza boa parte do seu tempo com 
deslocamento, que ainda pode ser agravado por fatores externos, como o caos aéreo atual", 
destaca o executivo, em entrevista por e-mail. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 13 mar. 2007. Gerencia, p. B9. 


