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Simplificação da colaboração externa

Economia anual média de tempo por cada  

100 usuários por grupo de colaboração 1.424 horas com 
clientes

1.019 horas com 
fornecedores/
vendedores

A colaboração impulsiona o verdadeiro valor de negócio

A colaboração está no centro de qualquer empresa, mas ela já não 

acontece apenas dentro do escritório, entre colaboradores sentados à 

mesa, oito horas por dia. Os funcionários não precisam apenas ter acesso 

ao seu trabalho a qualquer momento e em qualquer lugar, precisam 

também ter acesso a uma rede global de colegas de trabalho, clientes e 

associados. À medida que os funcionários passam a depender dessas redes de negócios cada 

vez maiores, as tecnologias que fortalecem a colaboração podem reduzir os custos e gerar 

receita. A IDC quantificou o valor que o Dropbox Business entrega em termos de colaboração.

US$ 684.000 em 
mais de 5 anos a 

cada 100 usuários

Período de 
retorno de  

2 meses

 

$

802% de 
retorno sobre 
o investimento

Redução de 
31% no tempo 
que a TI gasta 

dando suporte à 
colaboração

"Com sua facilidade de implantação e 
rápida adoção por toda a empresa, o 
Dropbox está provando ser o facilitador  
de colaboração que as nossas unidades  
de negócios precisavam há algum 
tempo." 

Mike Lacy, vice-presidente e diretor de TI 
Meredith Corporation

Sobre o Dropbox Business
• 500 milhões de usuários

• 3,3 bilhões de conexões

• Classificado como o melhor na categoria em termos de facilidade de uso 
pela Gartner

• Considerado um líder pela Forrester Wave

• Funciona em diversos dispositivos e plataformas

• Recursos aprimorados de colaboração para o Microsoft Office 

Entrega de valor de negócio
• Trabalhe de modo mais eficiente com seus clientes, fornecedores e 

funcionários

• Melhore a produtividade do setor de vendas e de outros departamentos 
que geram renda

• Torne mais eficazes as operações de negócios

• Reduza o tempo que a equipe de TI gasta dando suporte à colaboração 

• Reduza o risco permitindo a colaboração segura

Ganho médio de 6% de 
produtividade para as 

equipes de vendas


