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O Zoom é um software de videoconferências 
de fácil acesso e alto desempenho. 

Disponível em todas as plataformas, nossa 
ferramenta torna o agendamento, a realização 
e o gerenciamento de videoconferências muito 
mais fácil e eficiente.

Seja de uma sala de videoconferências, do seu 
computador, tablet ou smartphone, você 
poderá ingressar, agendar ou criar reuniões 
rapidamente, com todas as ferramentas de 
compartilhamento que fazem do Zoom a 
solução mais versátil e produtiva para a sua 
equipe.

O que é o Zoom?

19
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Esse é o Zoom Client. Por aqui 
você pode fazer de tudo! Mas, 
Primeiramente, vamos entender 
o que cada um desses botões 
faz superficialmente. 

Depois, vamos explorar os 
processos de cada um, passo a 
passo.

Conhecendo o 
Zoom Client
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Iniciar uma reunião
Crie uma reunião clicando neste botão. 
Verifique as configurações desta reunião 
clicando na seta ao lado de Nova Reunião.

Ingressar em reunião já existente
Entre em uma reunião, tendo o ID da 
Reunião ou o Nome de Link Pessoal, clique 
neste botão.

Agendar uma reunião
Agende e configure uma reunião em 
sincronia com o Outlook, Google Agenda ou 
Outros Calendários. Compartilhar tela com uma  sala de reunião

Insira o ID da sala com a qual deseja compartilhar uma tela e 
compartilhe arquivos, videos e muito mais.

As reuniões do dia
Verifique as reuniões que 
estão agendadas para hoje, 
quanto tempo falta para 
começar e o ID da Reunião.
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Na tela de Conversa, verifique os registros de chat com seus 
contatos, anotações, esboços ou arquivos compartilhados.

Conversas recentes

Pesquisa em Conversas e Contatos

Utilize o seu próprio contato para registrar ideias, arquivos e outras 
anotações importantes.
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Verifique suas reuniões neste espaço

Título da reunião

Duração e avisoID da reunião

Inicie com antecedência, copie um convite com um link para a 
reunião, altere definições ou exclua a reunião.

Verifique a sua agenda de reuniões

Confira suas reuniões gravadas 6



Explore sua lista de contatos neste espaço

adriane_moraes@email.com

Inicie uma conversa ou reunião com um contato

Marque um contato como  "Estrelado" para rápido acesso, seja 
notificado quando ele estiver disponível ou bloqueie um contato.

Crie um canal para a sua equipe, adicione novos contatos 7



Você pode fazer um monte de coisas legais ao clicar sobre o seu retrato.
Daqui podemos acessar as Configurações, alterar o status de 
disponibilidade, conferir novas atualizações e até adicionarmos uma nota 
pessoal.
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Como iniciar uma 
reunião através 
do Zoom Client
Para iniciar uma reunião pelo seu 
Zoom Client, clique no botão 
Nova Reunião.

Para iniciar sem vídeo, você pode 
clicar na setinha ao lado da 
legenda e deselecionar a opção 
"Iniciar com vídeo".
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A janela de reunião (fig 1) contém 
diversas funcionalidades. Daqui 
podemos convidar  e gerenciar 
participantes, iniciar uma 
gravação e muito mais.

Primeiramente, selecione um tipo 
de audioconferência. (fig 2� Isso 
signfica definir os dispositivos 
que você vai usar para participar 
da reunião. Se estes dispositivos 
estão no seu computador (tais 
como webcam, headset ou alto-
falantes), selecione a opção 
Áudio do Computador e Ingresse 
na Audioconferência por 
Computador. 

Você também pode testar seus 
dispositivos clicando no link 
correspondente.
Agora já podemos explorar as 
ferramentas da reunião.

figura nº1

figura nº2
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Localize o botão Convidar na 
janela da reunião. (fig 1)

O convite pode ser enviado via 
e-mail, selecionando a janela 
correspondente (fig 2), ou 
diretamente para um contato (fig 
3).

Você também pode copiar o 
corpo do convite, que contém o 
link de acesso à sala de reunião, 
clicando em Copiar Convite.

Se quiser personalizar o texto do 
convite, você pode copiar 
apenas o link ao clicar em Copiar 
URL e inseri-lo em um e-mail ou 
mensagem de texto.

figura nº1

Convite para 
reunião iniciada

figura nº1

figura nº2

figura nº3
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Primeiramente vamos agendar a 
reunião. Da tela inicial do Zoom 
Client, clique em Agendar. (fig 1)

A reunião que vamos agendar 
tem uma série de configurações  
(fig 2). 

As opções avançandas incluem 
configurar uma senha para entrar 
na reunião, permitir que um 
convidado entre antes do 
anfitrião, desativar o som dos 
participantes ao entrarem, utilizar 
o ID pessoal ou não e até gravar 
a reunião automaticamente.

Personalize-as de acordo com a 
necessidade da sua equipe e 
clique em Agendar.

Convite para 
reunião agendada

figura nº1

figura nº2
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Agora que agendamos a reunião, 
uma janela com um convite pré-
generado aparecerá. (fig 1)

É possível simplesmente copiar 
este convite para a Área de 
Transferência e colar em um e-
mail ou mensagem de texto, ou 
então abrir o convite diretamente 
no outlook, clicando em abrir 
com o calendário-padrão. (fig 2)

figura nº1

fig
ura nº2
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Se você foi convidado para 
participar de uma reunião via 
Zoom mas não possui uma conta, 
não se preocupe! Qualquer 
convidado pode ingressar em 
uma reunião através de um 
convite. Vamos visualizar o 
processo pela perspectiva de 
uma pessoa que foi convidada 
via e-mail.

O convite para a reunião é 
encaminhado pelo anfitrião aos 
convidados e cai diretamente na 
caixa de entrada. Caso não o 
encontre de primeira, vale a pena 
verificar seu lixo eletrônico ou 
pasta de spam.

Como entrar em 
uma reunião 
como convidado

figura nº2
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O link do convite lhe encaminará 
para o site da Zoom, onde uma 
janela pede confirmação antes 
de abrir o Zoom Client no 
computador do convidado. (fig 1)

Caso o convidado não possua o 
client instalado, esta página 
oferecerá a instalação, e em 
seguida a executará para que ele 
caia diretamente na sala de 
reunião.

Assim que executado, o Zoom 
Client solicitará um nome para o 
convidado, permitindo também 
que ele desligue ou não o video 
antes de entrar na sala. (fig 2)

figura nº1

figura nº2
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Como participar
via celular
Para participar de uma reunião 
via celular ou smartphone, o 
convidado primeiro deve acessar 
o link de convite, seja via uma 
mensagem ou via um e-mail, 
conforme as figuras 1 e 2.

figura nº1 figura nº2

Se o convidado já possuir o 
aplicativo da Zoom instalado em 
seu dispostivo, o link ativará a 
aplicação e o colocará na sala de 
reuniões rapidamente. Caso o 
convidado não tenha o aplicativo 
instalado em seu dispositivo, ao 
clicar em um link de convite ele 
será direcionado à instalação na 
loja virtual de seu sistema 
operacional. (fig 3 e 4� O 
aplicativo da Zoom é gratuito, e 
a instalação é rápida e facil.

figura nº3

figura nº4
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Após a instalação do aplicativo o 
convidado pode tanto entrar 
diretamente na reunião (através 
de um convite), quanto abrir o 
aplicativo e registrar uma conta 
na Zoom, ou ainda efetuar login 
com uma conta já existente. (fig 
1, 2 e 3)

figura nº1 figura nº2 figura nº3

figura nº4

Todavia, uma vez instalado, o 
aplicativo já pode ser iniciado 
através de links de convite. 
Portanto, vamos clicar naquele 
link de antes e verificar como 
isso funciona. (fig 4)

Ao entrar em uma reunião Zoom 
pela primeira vez com seu 
dispostivo, o aplicativo solicitará 
algumas permissões, tais como o 
uso da câmera e do microfone. 
Confirme e prossiga com uma 
reunião rápida e eficiente em seu 
bolso!
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Compartilhar 
conteúdo
Em uma reunião a agilidade no 
compartilhamento de informação 
faz toda a diferença. Por isso, em 
uma reunião Zoom, você tem 
varias formas de compartilhar 
arquivos, apresentações ou até a 
sua tela, tudo com muita 
praticidade.

Você pode compartilhar um 
arquivo diretamente para o chat 
clicando em Mais, e no menu 
subsequente, Compartilhar 
arquivo em reunião. Selecione 
um arquivo em seu dispositivo e, 
simples assim, ele ficará 
disponível para todos os 
participantes no chat.

Vamos começar falando sobre o 
chat. Na janela da reunião, clique 
sobre o botão Bate-papo. (fig 1)

1

2

figura nº1

figura nº2
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Uma outra ferramenta bacana 
para compartilhar conteúdo é o 
compartilhamento de tela.

Para compartilhar uma tela com 
os participantes da sua reunião, 
clique no botão correspondente 
(fig 1) e selecione a tela que 
deseja compartilhar. (fig 2)

figura nº1

figura nº2

Se a tela ou aplicativo que você 
gostaria de compartilhar inclui 
audio, não se esqueça de 
sinalizar a opção Compartilhar 
som do computador, localizado 
no canto esquerdo desta janela.
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Durante o compartilhamento da 
tela, uma barra com novas 
funcionalidades ficará disponível. 
Uma dessas funcionalidades é a 
possbilidade de fazer anotações 
na tela que está sendo 
compartilhada, chamada Anotar. 

Dessa forma, o participante que 
está compartilhando um arquivo 
ou aplicação pode adicionar 
texto, ressaltar partes 
importantes ou até esboçar com 
lápis e borracha sobre a tela 
compartilhada. (fig 2)

figura nº1

figura nº2
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Você também pode acessar o 
menu completo ao clicar em 
Mais, na extremidade direita da 
barra, pausar ou interromper o 
compartilhamento e até mesmo 
passar o controle do 
compartilhamento para um outro 
participante, clicando em 
Controle Remoto.
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Gerenciamento

figura nº1

Para gerenciar uma reunião o 
anfitrião se dirige ao botão 
"Gerenciar Participantes", na 
barra de ferramentas. (fig 1)

Nesta janela, o anfitrião pode 
passar o cargo de anfitrião ou 
coanfitrião para um participante, 
ativar ou desativar seu 
microfone, renomeá-lo ou até 
mesmo removê-lo da sala. (fig 2 
e 3�
Você também pode alterar 
algumas configurações da sala, 
clicando no botão "Mais" da 
janela. Essas configurações 
incluem Trancar a reunião, para 
que mais participantes não 
possam entrar, e permissões 
como permitir que os 
particpantes ativem seu próprio 
som ou não.  (fig 4)

figura nº2

figura nº3

Você pode ativar ou desativar 
o microfone de um participante 

clicando aqui.

figura nº4

22



Como gravar uma 
reunião
Para gravar uma reunião, comece 
clicando em "Gravar", na barra de 
ferramentas da reunião. (fig 1)

Você pode pausar a gravação e 
retoma-lá com um só clique. (fig 
2� Para encerrar a gravação, 
clique em Interromper Gravação. 
(fig 3)

figura nº2

figura nº3

figura nº1
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Ao fim da reunião, a gravação é 
convertida em um arquivo MP4  
e armazenada em uma pasta que 
se abrirá após a conversão. (fig 1 
e fig 2)

A pasta contém dois tipos de 
arquivo, um com apenas o  audio 
da reunião �M4A�, e outro com 
audio e video �MP4�.

figura nº3

figura nº1

figura nº2
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Sala de Espera

figura nº1

Este é um recurso que permite 
mais controle, colocando os 
participantes em uma sala antes 
de entrarem na reunião, 
pendentes da aprovação do 
anfitrião.

Esta é uma configuração um 
pouco mais avançada do que as 
outras que cobrimos até aqui. 
Sendo assim, precisamos ativá-la 
em nossa conta antes de 
fazermos uso no Zoom Client.

Em https:///zoom.us, faça login e 
clique em Minha Conta, no topo 
superior direito da página. (fig 1)

Uma vez em seu perfil, clique em 
Settings, no menu vertical à 
esquerda. (fig 2)

figura nº2

figura nº2
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figura nº1

A lista de configurações de uma 
conta Zoom é bem extensa, mas 
por hora vamos apenas localizar 
a opção correspondente a Sala 
de Espera, rolando em direção ao 
rodapé da página. (fig 1)

figura nº2

Ative  a Sala de Espera clicando 
no botão correspondente. As 
alterações são aplicadas logo em 
seguida. (fig 2)

figura nº2

Você também pode personalizar 
o título, logo e descrição da sua 
sala de espera, clicando bem 
aqui.
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figura nº1

Com a Sala de Espera ativa os 
convidados são direcionados 
primeiramente à Sala de Espera, 
onde o anfitrião deve aprovar ou 
recusar a entrada na sala. (fig 1 e 
2)

figura nº2

figura nº2

27



figura nº1

Como anfitrião, você também 
pode mover um participante que 
já esteja na reunião de volta para 
a sala de espera, na janela de 
gerenciamento de participantes. 
(fig 1)

figura nº2

figura nº2
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Obrigado por fazer parte da família Zoom!


