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Apesar do escândalo que a envolveu no final do ano passado, com alguns de seus mais 
importantes executivos indo parar na cadeia, a Cisco Systems informou ontem que sua operação 
no Brasil não foi afetada pelo episódio. Ao contrário, a companhia obteve resultado recorde, 
segundo o presidente da Cisco Brasil, Pedro Ripper.   
 
A operação brasileira da companhia, disse o executivo, cresceu o dobro da média mundial para o 
período e superou em mais de dez pontos percentuais a meta estabelecida para esse intervalo no 
país. "Obviamente, quando se passa por uma situação conturbada como se passou, vem sempre a 
dúvida sobre o impacto que isso terá sobre o negócio. Mas dá muita satisfação dizer que 
fechamos com resultado recorde", comentou Ripper.   
 
Em outubro do ano passado, a Polícia Federal e a Receita Federal desencadearam a operação 
Persona, que desbaratou um esquema de importação fraudulenta de máquinas que teria desviado 
R$ 1,5 bilhão dos cofres públicos. Na ocasião foram presos executivos da distribuidora Mude e da 
Cisco Brasil, entre eles Pedro Ripper e o então vice-presidente para a América Latina e Caribe da 
Cisco, Carlos Carnevali.   
 
Ripper foi solto pouco depois e reassumiu suas funções. Carnevali permaneceu preso por 53 dias 
e foi demitido.   
 
O executivo não deu detalhes sobre o andamento do processo, alegando que ele corre sob 
segredo de Justiça, "e não seria nem correto falar sobre isso".   
 
Oficialmente, a Cisco afirma não ter agido de forma ilegal no país, e que as irregularidades foram 
cometidas pela empresa Mude, que distribuía seus produtos no país e também é acusada de 
participar do esquema.   
 
A empresa divulgou ontem um estudo sobre conectividade elaborado pela consultoria IDC. O 
relatório aponta que até 2010 o Brasil poderá atingir até 15 milhões de conexões de banda larga, 
contra as atuais cerca de 8 milhões. Segundo a empresa, esse número deve ser visto como uma 
meta, pois depende de fatores externos ainda não concretizados. A previsão mais conservadora 
trata de algo entre 12 milhões e 13 milhões de conexões no país ao fim dos próximos dois anos.   
 
A pesquisa aponta que as conexões de banda larga em dispositivos móveis aumentaram 142% 
entre setembro e dezembro do ano passado, quando várias empresas de celular passaram a 
oferecer o produto.   
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