
CASE STUDY

Ducoco implementa Logitech GROUP em suas grandes salas de videoconferência  
e ConferenceCam Connect em suas fazendas.

DUCOCO

OVERVIEW
A Ducoco é uma das maiores exportadoras brasileiras de produtos de coco, 
apoiada por inúmeras fazendas, fábricas, centros de distribuição e 1.500 
funcionários. Ao instalar o Logitech GROUP em sua sala de reuniões e  
alavancar a portabilidade da Logitech ConferenceCam Connect no campo, 
a Ducoco alcançou o que antes era impossível: colaboração face a face  
em tempo real e qualidade HD em toda a sua empresa.

DESAFIO
Com sete fazendas, várias fábricas e 1.500 funcionários, a Ducoco é geograficamente 
diversificada. Eles reconheceram o potencial de colaboração do Skype for Business, 
mas precisavam de tecnologia que oferecesse não só portabilidade, mas também 
áudio e vídeo excepcionais para seus locais de trabalho.

SOLUÇÃO
A Ducoco instalou a Logitech GROUP, solução de videoconferência fácil de usar  
para salas de médio a grande porte em sua sede e implantou a portabilidade da 
ConferenceCam Connect no campo para uma alta qualidade colaboração presencial 
usando Skype for Business. 

RESULTADO
A combinação do Logitech GROUP, ConferenceCam Connect e Skype for Business  
dá aos gerentes e equipes da Ducoco uma flexibilidade sem precedentes para se  
reunirem face a face, tomar decisões e impulsionar seus negócios de qualquer local  
em sua organização geograficamente diversa.
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“No passado, os gerentes da Ducoco muitas  
vezes optaram por cancelar reuniões e esperar por 
viagens ao campo para tratar de questões que  
poderiam ser facilmente resolvidas remotamente. 
Combinando a tecnologia de colaboração de  
vídeo da Logitech com o Skype for Business, essas 
limitações não existem mais. Vídeo e áudio de  
alta qualidade melhoraram muito a maneira  
como colaboramos com nossas fábricas e  
fazendas, produzindo ótimos resultados para  
nossos negócios e funcionários.”

JOSE AUGUSTO SOUSA
Senior IT Manager, Ducoco


