
SWAPCARD DA GLCx



BEM-VINDO

GUIA RÁPIDO DA 
PLATAFORMA VIRTUAL 
DA GLCx DE 2021

Estamos muito felizes em recebê-lo na Conferência Global de Liderança 
(GLCx) 2021 em formato virtual.

Este PDF mostra como acessar o conteúdo da GLCx, por meio da plataforma Swapcard. 
Ele apresenta uma noção básica da plataforma. No entanto, para conhecer melhor todos 
os recursos e vantagens, recomendamos acessá-la e explorar as opções disponíveis.

Em caso de dúvidas relacionadas à GLCx, disponibilizamos as seguintes alternativas: 
 
• Help desk virtual 

Seção de perguntas frequentes que contém respostas para diversas das perguntas 
mais comuns

• Vídeo de explicação geral da plataforma 
Para saber mais sobre os recursos disponíveis da plataforma e entender como ela será 
utilizada na GLCx, assista ao vídeo explicativo

• Videotutoriais 
A videoteca didática do Swapcard está disponível para todos que desejam aprender 
rapidamente a fazer algo específico

• Ajuda por e-mail e chat ao vivo 
Se você precisar de mais ajuda, envie um e-mail para glctechsupport@helloendless.com 
ou use o chat ao vivo para falar com nossa equipe de suporte

mailto:glctechsupport%40helloendless.com?subject=


LISTA DE  
VERIFICAÇÃO 
DA GLCx VIRTUAL

Crie seu perfil de antemão na plataforma. Assim, você já fica com tudo 
pronto para a abertura da GLCx. O procedimento é fácil e tem apenas 
cinco etapas. 
 
Abaixo dessa lista há instruções mais detalhadas para cada etapa

1. Entre na plataforma

• Se você for membro ou acelerador da EO, use o mesmo endereço de e-mail que utilizou 
para criar seu perfil em eonetwork.org. Se você não utilizou seu e-mail de acesso ao 
site eonetwork.org para criá-lo, insira o e-mail utilizado para se registrar na GLCx.

• Se você for ex-membro da EO ou ainda não tiver se associado, pedimos para informar 
um endereço de e-mail que você não se importaria em revelar para nós. Podemos 
entrar em contato após o evento.

2. Crie e edite seu perfil

• Crie um perfil completo, com o máximo de informações possíveis. Inclua seu nome, 
segmento de mercado, foto e interesses pessoais. Esses dados são essenciais, pois 
ajudam a encontrar as apresentações e os participantes que mais combinam com  
seu perfil

3. Consulte a programação e faça o cadastro antecipado para as sessões ao vivo, 
personalizando, assim, sua participação na GLCx

4. Acesse a EOxpo e conheça alguns dos nossos parceiros

5. Conheça outros participantes e expanda sua rede de contatos!

6. Não perca a seção de Bem-Estar, as Experiências Regionais, os eventos do MyEO  
e a cabine de fotos



          COMO FAZER LOGIN E USAR A PLATAFORMA

1. A sua conta da conferência virtual GLCx está ativa e já contém as informações que você 
forneceu durante o cadastro. A Eventbrite envia um e-mail de confirmação para cada 
participante assim que eles se cadastram. Se você não encontrar um e-mail enviado por 
noreply@swapcard.com na sua caixa de entrada, verifique a pasta de spam ou a lixeira. 

2. Alternativamente, você pode usar este link LINK AQUI para acessar a plataforma com o 
e-mail informado no momento do cadastro.

3. Insira seu e-mail de cadastro e utilize uma senha fácil de memorizar.

4. Depois de entrar na plataforma, você será redirecionado para a página da  
conferência virtual.

PASSO 1

INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO

mailto:noreply%40swapcard.com?subject=


          PERSONALIZE SEU PERFIL DA GLCx

1. Essa página contém um campo com seu nome, seu capítulo e uma foto de rosto  
(se aplicável).

2. Passe o mouse sobre esse campo e clique em “editar”.  

3. Você será redirecionado para o seu perfil. Nele é possível editar ou atualizar campos 
com dados como nome, capítulo da EO, foto de rosto, descrição pessoal e perfis em 
redes sociais, caso deseje. 

Recomendamos inserir a maior quantidade possível de informações antes  do primeiro dia da GLCx. 
Isso facilitará a criação de novos contatos durante o evento.

Editar as 
informações 
pessoais

PASSO 2

INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO



          PROGRAME-SE DE ANTEMÃO

1. Depois de preencher seu perfil, você pode reservar lugares nos eventos.

2. Na barra superior do perfil, por exemplo, encontram-se as sessões para os dias 7, 8 e 9 
de abril. Escolha a opção “ADICIONAR NA MINHA AGENDA”.

3. As sessões podem ser filtradas por data, horário ou tema.

4. Clique no nome da sessão para ver uma descrição dela ou os dados do apresentador  
ou palestrante.

Na aba Meus Eventos e nas abas Planejamento e programação, é possível indicar o seu fuso horário. 
Isso permite ver todas as sessões disponíveis no seu fuso horário e também em outros.

DETALHES DA SESSÃO
DETALHES EM BREVE SOBRE AS SESSÕES AO VIVO E SOB DEMANDA

PASSO 3

INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO



INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO

          VISITE A EOXPO VIRTUAL

1. Temos o prazer de convidar todos os nossos expositores virtuais para a EOxpo da GLCx. 
Para acessar a EOxpo, utilize o menu de navegação presente na parte superior de seu 
perfil pessoal.  

2. No saguão virtual da EOxpo, os expositores podem ser filtrados e ordenados de acordo 
com o tipo e a categoria.

3. Clique no nome da empresa para obter mais detalhes sobre ela. No saguão virtual da 
EOxpo, é possível solicitar uma sessão de videochamada ou chat ao vivo com  
um expositor.

Videochamada

Chat ao vivo

PASSO 4



          INTERAGIR E CONHECER OUTROS PARTICIPANTES DA GLCx

a. O menu superior da página do seu perfil permite navegar para a seção Participantes. 
Essa lista contém os nomes de todos os participantes, expositores e palestrantes 
cadastrados, bem como a equipe de profissionais da EO.  

b. Na lista de participantes é possível navegar, procurar nomes e usar filtros para encontrar 
conhecidos e novos contatos. Observação: a plataforma pode utilizar informações pessoais 
fornecidas no momento do cadastro para fazer sugestões de contatos. 

c. Para visualizar o perfil de um participante e/ou inseri-lo como novo contato, clique no 
botão/ícone “ADICIONAR” ou “ENVIAR SOLICITAÇÃO DE CONTATO”, localizado próximo 
ao nome dele. 

INFORMAÇÕES PARA CONEXÃO POR CHAT OU VÍDEO

Visualize 
o perfil da 
pessoa para 
enviar a 
solicitação 
de contato

PASSO 5

INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO



          RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

a. Em caso de dúvidas sobre como acessar seu perfil do Swapcard ou a plataforma da 
conferência, visite a seção de perguntas frequentes do site da GLCx. Ela contém vídeos e 
materiais que ajudam a solucionar os problemas mais comuns.  

b. Caso não encontre as respostas de que precisa, contate diretamente a nossa Equipe de 
Suporte. Para tanto, clique no botão "CHAT AO VIVO", presente na própria página, ou 
envie um e-mail para glctechsupport@helloendless.com.

Estamos ansiosos para dar-lhe as boas-vindas na 
conferência virtual de 2021 da GLCx Momentum.

PASSO 6

INSTRUÇÕES  
PASSO A PASSO
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