
GOOGLE HANGOUTS 
E MEET
Cartilha de utilização de ferramentas 
de videoconferência na internet



O que é Google Hangouts e Google Meet?
Ambas são ferramentas de mensagens de texto, voz e vídeo. O que difere 
um do outro é principalmente a quem se destina. O Google Hangouts é 
mais antigo e voltado para o uso pessoal. 

Para o uso profissional, o Google dividiu entre Hangouts Chat (para 
mensagens de texto) e Hangouts Meet (para videoconferências). 

O Google Meet possui limite de 100 participantes em uma 
videoconferência, e é somente para quem tem o pacote
Gsuite para empresas, que é pago. 

O Google Hangouts (o de uso pessoal) será encerrado pelo Google 
ainda em 2020, e os usuários serão migrados para o Hangouts Chat.



Google Hangouts Clássico
Totalmente gratuito para trocas de texto, imagens e documentos, ligações de VOIP (Voz sobre IP - chamada pela 
internet) e videochamadas para no máximo 10 pessoas ao mesmo tempo. Para micro e pequenas empresas com até 
10 funcionários é a melhor opção. Para acessar, basta ter um e-mail @gmail.

Imagem da tela principal do Google Hangouts



Como usar?
Sugerimos que você crie e-mails do @gmail para todos da sua equipe 
(ex: maria.nomedaempresa@gmail.com). É melhor não utilizar contas 
pessoais, já que o Hangouts será um ambiente de trabalho. 

É possível utilizar o Google Hangouts pelo site hangouts.google.com 
(no seu computador ou celular), ou através de aplicativos para Android (a 
maior parte dos smartphones usam o Android do Google como sistema 
operacional) e iOS (iPhones e iPads). 

Basta acessar a loja de aplicativos (Google Play ou App Store) do seu 
smartphone e baixar o aplicativo Google Hangouts (observe: o ícone de 
aspas é o Google Hangouts Clássico, o Google Hangouts Meet tem ícone 
de uma câmera de vídeo).

http://hangouts.google.com 


Para fazer chamadas de vídeo
O Google Hangouts é autoexplicativo: os três principais botões, no centro da tela, são chamadas de vídeo, voz 
e chat. No menu à esquerda, você vê os grupos e pessoas com quem conversou recentemente. É possível criar 
links específicos para uma conversa e convidar pessoas a participar por este link, o que facilita conversas com 
pessoas que ainda não são contatos.



Para criar um link para a conversa, crie o grupo da videochamada e quando a janela de conversa 
do grupo surgir, clique no ícone de engrenagem no canto superior desta janela e escolha a opção 
“participação por link”.

Para fazer chamadas de vídeo



Saiba mais e acesse todos os conteúdos do 
Movimento Juntos em:

blog.unimedbh.com.br/juntos

http://blog.unimedbh.com.br/juntos

