
Um dia na vida 
do executivo 
moderno

Realizar uma série 
de chamadas de 
videoconferência 
com os clientes 
principais, leads de 
agências, parceiros 
de co-marketing e 
RH, usando o Cisco 
DX80.

19
e-mails recebidos por 
hora (em um bom dia).

863
PDFs baixados por 

ano.

31
pacotes de 

amendoim grátis 
consumidos 

por mês.

Ir para a cidade de 
trem enquanto 
examina o 
orçamento de 
marketing trimestral.

Passar na 
lanchonete da 
esquina para uma 
xícara de café 
obrigatória, dose 
dupla, obviamente.

Acompanhar as relações 
com clientes, enquanto 
faz um lanche.

Veri�car o e-mail 
para saber se há 
atualizações globais 
de equipe e 
responder com 
comentários ou 
aprovação.

70% dos executivos 
usam seus dispositivos 
móveis para coletar 
informações 
corporativas durante 
deslocamentos.

Escolher uma nova estratégia 
de marketing para um cliente 
com um especialista 
estratégico disponível via 
Cisco Collaboration 
Technology para solucionar 
qualquer dúvida.

Fazer check-in no 
hotel bem a 
tempo de dar boa 
noite aos �lhos 
por vídeo.

Liderar uma reunião 
de equipe de vendas 
via tablet durante a 
espera no terminal do 
aeroporto.

Conversar por vídeo 
com a equipe de 
marketing da China 
para discutir a análise 
do posicionamento 
de produtos. 
Transferir chamadas 
sem di�culdades do 
telefone para o Cisco 
DX80.

55
apertos de mão por 

semana.

6
xícaras de café por dia, 
mas quem se importa?

Ser revistado por 
um agente de 
segurança 
aeroportuária.

Com os recursos de 
videoconferência, 
algumas empresas 
projetaram a queda de 
até 30% dos custos 
anuais com viagens.

85% dos funcionários 
envolvidos a�rmam 
con�ar nos líderes 
seniores da empresa.

Forbes Insights, “O executivo conectado: mobilização do caminho para a compra” 2013.
Cisco, “Empresa de produtos naturais aprimora o �uxo de trabalho com a colaboração” 2014

Caso um desses 
números hipotéticos 
pareça verdadeiro para 
você, continue lendo para 
saber como a tecnologia 
da Cisco pode ajudar os 
executivos mais 
ocupados a manter 
contato o dia todo.
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