
Guia Prático: Acesso/uso da plataforma Webex.

Nota: Qualquer dúvida/problema com a plataforma entrar em contato com o 
suporte pelo telefone (21) 99306 - 0557
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Registro

1) Clicar no botão “Registrar” 2) Preencha as informações e clique em “Enviar”



Acesso ao evento
1) Após o seu cadastro ser aprovado, você 

receberá o convite de acesso por e-mail; 
Clique no botão VERDE para acessar.

2) Caso seja sua primeira vez usando o Webex, 
Automaticamente iniciará o download no seu pc; 
Clique no arquivo do instalador para instalar o 
aplicativo.



Acesso ao evento

3) Agora é só clicar no botão VERDE para 
acessar a reunião.

● Recomendação 1: Acesse utilizando o navegador 
Google Chrome.

● Recomendação 2: Use de fones de ouvido com 
microfone para a boa qualidade de áudio durante a 
reunião.



Manifestação oral do acionista

1) Clique no ícone de uma mão no canto 
inferior direito;

2) Os membros da mesa serão 
notificados e irão habilitar o seu 
microfone no momento mais oportuno;



Manifestação por chat do acionista

1) Clique no botão de bate papo 
(Balãozinho)  para habilitar o chat;

2) Escreva a mensagem e escolha os 
destinatários, agora é só clicar em enviar;



Votação

1) Ao iniciar a votação uma nova janela irá 
aparecer no canto direito da tela;

2) Escolha o seu voto e clique em enviar

● Obs1: Após enviar o voto ele não poderá ser alterado.

● Obs2: As votações tem um timer, então fique atento para não perder o tempo de votação



● Suporte adicional:

○ Qualquer dúvida/problema com a plataforma entrar em contato com o suporte 
pelo telefone (21) 98892-1923

● Acesse o evento com 30 min de antecedência.

● Verifique sua conexão de internet.

● Utilize o navegador do Google Chrome para acessar a reunião.

● Utilize fones de ouvido para uma melhor experiência.

Orientações finais


