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Uma nova maneira de trabalhar
O trabalho híbrido veio para ficar

Você considera sua empresa pronta para o trabalho híbrido?
Hoje, os estilos de trabalho se transformaram em formas
mais flexíveis, imediatas e seguras de colaboração, não
importa onde estejamos. Conseguir a interação
constante entre os colaboradores não é opcional, é
necessário para o sucesso da empresa. Os tomadores
de decisão observaram um aumento na produtividade
de seus colaboradores com o trabalho híbrido (em casa
e no escritório).

O escritório continua sendo o melhor lugar para
interação, pois há sempre a necessidade de socializar e
compartilhar conhecimento em um ambiente
colaborativo presencial. As empresas precisam de
ferramentas que facilitem e dinamizem a colaboração
no escritório, favorecendo assim a comunicação entre
os colaboradores, tanto os que se encontrem lá
fisicamente, como os que se estejam remotos.

+66%
dos tomadores de decisão estão
considerando redesenhar seus
espaços físicos para adaptá-los
a ambientes de trabalho
híbridos.
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Desafios atuais na América Latina
Nestes novos tempos, uma comunicação fluida e ágil,
acompanhada de uma colaboração digital eficiente, é
essencial para conectar colaboradores, clientes e parceiros de
negócios em um mundo que exige imediatismo.
Com o tempo, alguns desafios têm sido observados por áreas
que as empresas hoje precisam contemplar para transformar
seus espaços de trabalho. Você se identifica com alguns
deles?

Gerentes de Instalações
Garantir uma comunicação
fluida no ambiente híbrido.
Tempos de resposta mais
eficientes de seus
fornecedores.
Contar com fornecedores que
ofereçam serviços completos.

4

Gerentes de áreas funcionais
Contar com ferramentas
atualizadas e fáceis de usar.
Modificar ou ajustar as
estruturas de colaboração de
forma simples.
Conectar suas equipes no
escritório com colaboradores
remotos de forma eficiente.
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Gerentes de TI
Contar com ferramentas de
suporte fáceis.
A mesma solução
tecnológica em todas as
suas instalações.
Integrar soluções baseadas
em nuvem, não só locais.

Tipos de Colaboração

Grupal

No escritório, cada um usando as
ferramentas de colaboração como
uma tela interativa ou um laptop.

Reunião formal em uma sala de reunião com
3 ou mais participantes compartilhando uma
tela interativa e interagindo em suas telas.

Remoto

Presencial

Pessoal

Comunicação de voz e vídeo entre
computadores ou outros
dispositivos móveis.
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Reunião formal em uma sala de colaboração
com ambos os participantes, tanto presenciais
quanto remotos. Tipo de colaboração que
predomina hoje (Ambiente híbrido)
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Soluções Integradas da RICOH
por tipo de colaboração

EQUIPE sua empresa

A RICOH não é estranha às novas mudanças e considerando
os desafios que as empresas enfrentam e as tendências de
mercado, apresentamos um portfólio completo para agilizar a
colaboração eficiente e resolver desafios reais rapidamente,
para capacitar o ecossistema digital de sua empresa ou
instituição:

Ambiente de
trabalho
híbrido

Tudo como
serviço
(XaaS)

Ecossistema
Digital

LIBERE seu
potencial

Automação
para obter
eficiências

CONECTE as
pessoas

NOVOS ESTILOS DE TRABALHO
Para Empresas

6

Para o Ensino

Salas de colaboração

Salas de videoconferência

Salas de aula inteligentes /
STEAM & CREATOR Lab

Colaboração Grupal Presencial

Colaboração Grupal Remota e
Presencial (Híbrida)

Colaboração Grupal Remota e
Presencial (Híbrida)
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Salas de Colaboração Inteligentes
Colaboração grupal presencial

Para Empresas

Capacite seus espaços de trabalho com as Telas Interativas da RICOH, que permitem fazer
anotações e compartilhá-las em tempo real, projetar, desenhar, integrar participantes
instantaneamente e muito mais.
Ideais para aumentar a criatividade de seus colaboradores e se ajustam às suas necessidades de
comunicação.

Compartilhamento Fácil de Conteúdo
Como apresentador, compartilhar informações de seu laptop ou smartphone na
Tela Interativa nunca foi tão fácil.

Com a nova solução RICOH Creative

Collaboration, isso é possível via conexão sem fio ou via HDMI (sem qualquer

aplicativo). Ele se conecta de forma natural ao Miracast, Google Cast ou Apple
Airplay.
Colaboração simultânea entre todos os membros da reunião.
Você pode compartilhar as informações da tela interativa com toda a equipe
presente na reunião por meio de um código QR. Graças ao RICOH Creative
Collaboration, cada membro pode ver a apresentação em seu dispositivo e
interagir com os demais, enquanto toda a equipe visualiza as modificações em
tempo real.

7

CONECTE AS PESSOAS | RICOH Communications Services | www.ricoh-americalatina.com

Salas de Videoconferência
Colaboração grupal presencial e remota (Híbrida)

A flexibilidade e o escopo das Soluções de videoconferência da

RICOH oferecem à sua empresa:
Colaboração remota ágil e eficiente, como se seus
colaboradores estivessem presencialmente no escritório.
Comunicação fluida e de qualidade (vídeo, imagens, áudio).
Compartilhar informações em tempo real e colaborar de
maneira simultânea.

Quer você seja uma empresa emergente, em crescimento ou
uma corporação estabelecida, temos o que é preciso para
desenvolver uma sala de videoconferência inteligente, que
conecta ideias e possibilita a colaboração em um ambiente
híbrido. Além das soluções RICOH, integramos tecnologia de
nossas marcas parceiras, para entregar mais valor a você. (Veja
Ecossistema de Parceiros Estratégicos na página 12)
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Para Empresas

Salas de Aula Inteligentes
Colaboração grupal remota e presencial (híbrida)

Ensino

Desenvolver a aprendizagem profunda tanto nos alunos que estão em sala de aula, quanto nos que estão de forma
remota, em casa, é possível e necessário nesta era digital!

Com as ferramentas de colaboração certas, as instituições de ensino conectam professores e alunos em um ambiente
híbrido colaborativo, onde os alunos da sala de aula interagem com seus colegas por meio de videoconferência e
anotações compartilhadas.
Nesta nova era, as soluções de Salas de Aula Inteligentes RICOH e os RICOH STEAM and Creator Labs
permitem às instituições:
Desenvolver os programas acadêmicos sem limites, não importando onde estejam os professores ou o aluno.
Contar com ferramentas projetadas para desenvolver as competências do futuro e resolver desafios reais com
rapidez.
Facilitar o uso da tecnologia para professores por meio de uma rápida adaptação, para que eles tenham maior
controle de suas aulas virtuais ou híbridas.
Criar um ambiente colaborativo que gere ideias, estimule a criatividade dos alunos e os motive a participar e
inovar.
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Histórias de sucesso

"Aproximar a comunidade educacional da tecnologia
nos tem permitido permanecer ativos durante a
pandemia, sem interromper o projeto educacional
em momento algum, graças a um parceiro
estratégico e fornecedor completo como a RICOH."
Johanna Salazar A.
Executivo Institucional
Colégio Científico de Alajuela, Costa Rica
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muitos anos confiamos na Ricoh como um
parceiro estratégico devido ao seu excelente serviço
e tempos de resposta. Essa relação comercial
continuará por muitos mais
.
José F. Méndez
Presidente da UAGM
Universidade Ana G. Mendez, Porto Rico
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Ecossistema de Parceiros Estratégicos
A era digital de hoje acelera a inovação transformando espaços de trabalho tradicionais em ambientes de trabalho
híbridos, para alimentar a criatividade e alcançar maior agilidade.
A RICOH apoia você como seu provedor único de serviços digitais, para dar continuidade a seus negócios fornecendo
todas as ferramentas, infraestrutura e suporte aos seus colaboradores, para que eles permaneçam conectados e
produtivos em um ambiente colaborativo moderno.
Nossas soluções integradas contam com tecnologias de nossos parceiros estratégicos na América Latina.
Conheça-os:

A RICOH oferece soluções integradas de ponta a ponta, prestando um serviço completo, desde hardware e software
até a configuração, instalação e manutenção de equipamentos. A RICOH acelera a adoção digital equipando as
empresas, conectando as pessoas e liberando seu potencial como provedor único de serviços digitais para empresas
locais e globais.

Direitos autorais da RICOH 2021. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer
forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocopia, gravação ou qualquer outra, sem a permissão prévia do editor. Todas as marcas RICOH são de propriedade da RICOH Company Ltd.
Outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários legais. Todas as informações contidas neste material são apenas para fins informativos e de divulgação. Não há garantia quanto aos
produtos ou resultados descritos neste material. As informações que aqui se encontram podem ser modificadas a qualquer momento, a critério da RICOH.
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Subsidiárias RICOH:

Distribuidores Autorizados:

RICOH Argentina S.A. www.ricohamericalatina.com/ es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/ es-sv

RICOH Brasil, S.A. www.ricohamericalatina.com/ pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/ es-gt

RICOH Mexicana, S.A. www.ricohamericalatina.com/ es-mx

RICOH Chile, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/ es-cl

BRC Printing, Belize
http://brcprinting.com/

John Bull Business Center,
Bahamas

Cariburo, St. Martin (French)

Kirk Office Equipment, Cayman
Islands http://www.kirkoffice.ky/

Copiadoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador
http://www.ecuacopia.com/
Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/
D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

RICOH Colombia, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/ es-co

RICOH Costa Rica, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/ es-cr

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/ es-do

RICOH del Perú S.A.C. www.ricohamericalatina.com/ es-pe

RICOH Panamá, S.A. www.ricohamericalatina.com/ es-pa

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/ es-pr

RICOH Distribution Center
Panamá

Microtech Sales and Service Ltd.,
Bahamas

Dima Ltda, Bolivia
http://www.dima.com.bo/

Multipost, Curacao (Netherland
Antilles)
http://www.multipost.com/

Dimacofi S.A., Chile
http://www.dimacofi.cl/

Office Star, Haití
http://offistar.net/store/

Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela
http://www.diplux.com.ve/

Plus Ultra, Uruguay
http://www.plusultra.com.uy/

Estratec S.A. de C.V., México
http://www.estratec.com/

Sistemas Operativos Argentinos
S.A., Argentina
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/

External Market S.A., Argentina
http://external-market.com.ar

Centros de Distribuição:

Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

Suministros Técnicos S.A.,
Honduras http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/

J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

RICOH Operations Center
Uruguay
www.ricoh-americalatina.com/ es-uy

Contate-nos:
www.ricohamericalatina.com

Direitos autorais da RICOH 2021. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer
forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocopia, gravação ou qualquer outra, sem a permissão prévia do editor. Todas as marcas RICOH são de propriedade da RICOH Company Ltd.
Outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários legais. Todas as informações contidas neste material são apenas para fins informativos e de divulgação. Não há qualquer garantia
quanto aos produtos ou resultados descritos neste material. As informações que aqui se encontram podem ser modificadas a qualquer momento, a critério da RICOH.
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