
Nossa missão: Tornar as comunicações por vídeo livres de complicações

92% relatam um aumento no desempenho

91% relatam uma sensação maior 
de envolvimento

Em média, as empresas observaram um 
aumento de 85% no uso de vídeo depois 
que passaram a usar o Zoom

Os clientes que mudam para a Zoom Video 
Communications relatam um aumento de desempenho, 
confiança e envolvimento

82% declaram um sentimento maior de confiança
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A Zoom Video Communications é líder em comunicações de vídeo corporativas modernas, com uma 
plataforma em nuvem confiável e fácil para conferências de vídeo e áudio, colaboração, bate-papo 
e webinars em dispositivos móveis, desktops, telefones e sistemas de sala. O Zoom Rooms é a solução 
original de sala de conferência baseada em software usada em todo o mundo em salas de reunião, 
conferências, grupos e salas de treinamento, assim como em escritórios executivos e salas de aula. Fundada 
em 2011, a Zoom ajuda empresas e organizações a reunir suas equipes em um ambiente descomplicado 
para fazer mais. A Zoom é uma empresa privada sediada em San Jose, Califórnia.
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Fundada em 2011 por Eric S. Yuan

Sediada em San Jose, Califórnia

Mais de 1000 funcionários ao redor do 
mundo e crescendo

Net Promoter Score de 71 

60% das Fortune 500 usam Zoom

Mais de 96% das 200 melhores 
universidades dos EUA

Total de US$ 145,5 milhões em financiamento

Último round: Série D, US$ 100 milhões, Jan. 2017

Investidores principais: Sequoia, Emergence Capital, 
Qualcomm Ventures, Horizons Ventures, Subrar Iyar

Uma líder no MQ

Nº 3 na lista Forbes 2018 Cloud 100

Solução de Conferência com Melhor Classificação dos 
Clientes no G2Crowd, TrustRadius e Gartner Peer Insights



Um pacote abrangente de soluções de comunicação 
em nuvem com uma experiência corporativa consistente

Gerencie facilmente todo o pacote de comunicação em nuvem através do 
Portal de Administração e do Painel de Controle Zoom centralizados.

Reuniões Bate-papo Webinar

Telefonia Zoom Rooms Conector de Sala de Conferências

Sinalização Digital

Por que Zoom?

Display de Agendamento Mercado de aplicativos

Zoom Video Communications, Inc.

Traga videoconferência e conferência na 
web empresarial confiável e expansível 

para desktop e dispositivos móveis

Simplifique a colaboração no espaço 
de trabalho com mensagens persistentes 

integradas para desktops 
e dispositivos móveis  

Organize e transmita eventos virtuais 
ao vivo com automação de 

marketing integrada

Implante um sistema de telefonia corporativa 
de última geração para comunicações 

empresariais modernas em nuvem

Crie espaços de reunião colaborativos, 
fáceis de usar e modernos com 

vídeo e áudio sem falhas

Obtenha uma experiência consistente 
baseada na nuvem em sistemas de 

sala SIP ou H.323

Aproveite as telas da sala para 
comunicações corporativas, 

marketing interno e muito mais 
em vários locais

Otimize a utilização da sala com displays 
que fornecem informações de 

disponibilidade, reservas de salas 
e recursos de liberação de salas

Encontre aplicativos facilmente para 
ampliar a flexibilidade e o poder da 

plataforma de comunicação da Zoom

A Zoom mudou a maneira como as empresas em todo o mundo se 
conectam e se comunicam. A Zoom junta tudo o que você precisa em 
uma única plataforma fácil de usar – desde reuniões individuais até salas 
de conferência, reuniões gerais e webinars. Trata-se de uma experiência 
de vídeo livre de complicações, em computadores, celulares e salas de 
conferência. Com a Zoom, as empresas veem um aumento de 85% no 
uso de vídeos e o VoIP é usado seis vezes mais do que a telefonia – as 
pessoas se conectam com mais rapidez, a produtividade aumenta 
e as empresas economizam. 


