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Audioconferência para
XPRES
Relações com Investidores
O que é?
Comunicação segura e transparente, fornecendo recursos e suporte diferenciados para que sua
empresa divulgue resultados, fatos relevantes e comunicados à imprensa com eficiência, abrangência
e velocidade através da teleconferência e webcasting da Voitel.

Aplicações
• Sessões de RI
• Divulgação de resultados
• Comunicado de fato relevante
• Assessoria de imprensa

Benefícios
• Suporte bilíngue de equipe especialista em
eventos de RI
• O evento pode ser transmitido de qualquer
lugar, sem necessidade de aluguel de
espaços e contratação de serviços de som
• Controle de presença “on-line” e real-time
• Facilidade de uso, não há necessidade de
treinamento
• Transmissão da apresentação via internet
através do webcasting

Principais Recursos
• Gravação da teleconferência (”playback”)
pode ser escutada pelo telefone ou recebida
por e-mail
• Ferramentas de comunicação “on-line” entre
o coordenador da reunião (cliente) e os
operadores Voitel

• Moderador para sessões de perguntas e
respostas
• Ferramenta de visualização “on-line” de
todos os Participantes da teleconferência
e da fila de perguntas e respostas

Entendendo melhor!
V-Meeting
WEB

• Discando um dos números de

acesso disponíveis pela Voitel, os
Participantes são recepcionados por
um dos operadores do NRC (Núcleo de
Relacionamento com o Cliente) que os
adicionará na sessão

Operador Voitel
(Telefone Fixo)

Webcasting

• Um Operador Voitel, com a função de
moderador, começa a sessão com a
leitura de um texto pré-acordado

Jornalista

Palestrante

(Dispositivo Móvel)

• Após a leitura do texto, o Palestrante

inicia a audioconferência com as linhas
de todos os Participantes em modo
mudo

• Antes do término da sessão é aberto

o momento de Perguntas e Respostas,
onde todos os Participantes têm a
oportunidade de fazerem as suas
perguntas

Webcasting

Investidor

Investidor

(Telefone Fixo)

• Ao término da sessão de RI, o Operador
finaliza com um texto já pré-acordado

Analista

(Dispositivo Móvel)

Serviços Adicionais
• Transcrição

• Tradução simultânea (Fornecimento 
de infraestrutura híbrida, mesas de
áudio e tradução e/ou tradutores)

Acessos
• São Paulo Capital

• Local Internacional

Por meio de uma simples chamada local para a
cidade de São Paulo

Por meio de uma chamada local, em mais de 10
cidades no mundo sem custo de ligação internacional
para os Participantes

• Demais cidades

• Toll Free

Por meio de uma simples chamada telefônica
local que abrange mais de 3.000 localidades do
Brasil

Chamadas semelhantes ao 0800 em mais de 40 países
sem custo de ligação para os Participantes

• Abrangência Nacional

• Dial Out

Através de uma simples chamada telefônica com
cobertura em todo o território brasileiro

Através de uma chamada dial out o Participante é
conectado à audioconferência por um operador Voitel

Áudio, Vídeo e Web
Conferência

Voz e Dados

Transmissão de
Eventos Online

Serviços em
Nuvem

Comunicação
Unificada &
Colaboração

Consultoria
e Projetos
Customizados

