
Seu próximo assento na primeira classe
Os prazos são cumpridos, os custos são 
reduzidos e você nunca mais terá que sair do 
conforto do seu escritório. 

A videoconferência da Cisco é o futuro da 
interação de primeira classe.

©Cisco e/ou suas a�liadas. Todos os direitos reservados. 

O custo real do deslocamento

Custo médio
da passagem

aérea doméstica:

US$ 949 Custo médio
da passagem

aérea internacional:

US$ 2.600

Olhe nos olhos do seu 
colega

No ano passado: 445 milhões 
de viagens de negócios foram 
realizadas, atingindo um valor de 
US$ 251 bilhões no mundo todo.

Com um dispositivo de tela 
sensível ao toque, você torna 
as chamadas tão simples 
quanto o envio de mensagens 
instantâneas diretamente da 
sua mesa.

20% de todo o tempo de voo do ano 
passado foi perdido em atrasos, o que 
custou US$ 19 bilhões aos passageiros.

Agora, a videoconferência �nalmente é o que se propõe a ser, e a 
colaboração de qualidade pode ser realizada sem o custo e o 
incômodo de uma viagem.

Uma imagem clara e som de alta qualidade da tecnologia de 
videoconferência da Cisco permitem que os funcionários marquem 
presença, sem realmente estarem no local.

A FAA acredita que o número 
de milhas aéreas percorridas 
dobrará nos próximos 20 anos.

Organize sua mesa
Seu telefone, caixas de som, webcam, microfone e 
monitor �cam em um dispositivo simples de tela sensível 
ao toque para todos os seus esforços colaborativos.

Para criar relações de negócios fortes e 
signi�cativas, são necessárias interações pessoais.  

Mas como o custo da viagem afeta seus resultados?
E se a tecnologia certa pudesse mudar tudo isso?
 

Queda de 30% 
nos custos de viagem e 

0% de perda na 
colaboração

Genuine Health:

US$190 milhões 
de economia com o uso 

das ferramentas de 
colaboração da Cisco

Republic Services:

500
videoconferências 

realizadas em apenas 
seis meses

Penny Market:

O que você vai 
deixar de gastar 
com a melhora 
da colaboração
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787
bilhões de

milhas

1,7 trilhão
de milhas


