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Quando Scott Weiss ficou sabendo que a Cisco Systems Inc. queria comprar uma empresa de 
segurança de emails como a dele, ele prometeu a sua equipe: "Nós não seremos essa empresa." 
 
A Cisco era famosa por comprar dezenas de empresas e digeri-las completamente, colocando seus 
próprios executivos e deixando poucos vestígios da identidade da firma comprada. O método fez 
da Cisco motivo de inveja no mundo da informática, em que tantas aquisições dão errado. Weiss 
temia perder controle da firma que fundou, a IronPort Systems Inc. Quando a Cisco fez uma 
oferta, no início de 2006, ele a rejeitou. 
 
Aí, no ano passado, Weiss concordou em vender a empresa, por US$ 830 milhões. Suas 
convicções não haviam mudado. As da Cisco, sim. 
 
A Cisco tem refeito sua estratégia de aquisição, à medida que tenta entrar nos mercados de 
tecnologia mais aquecidos do Século XXI. A empresa acabou fazendo a Weiss uma proposta bem 
pouco típica dela: a Cisco compraria a IronPort, mas deixaria que ela operasse como uma divisão 
independente, com seus próprios diretores, marca e equipe de vendas. Este mês, a Cisco 
promoveu Weiss, de 42 anos, para a chefia de toda a sua divisão de tecnologia de segurança. 
 
A nova estratégia da Cisco espelha os esforços de outras grandes empresas de tecnologia para 
evitar tornarem-se meros figurantes numa nova era em que o crescimento é puxado por produtos 
associados à internet. 
 
O antes tórrido crescimento trimestral da Cisco, que no início desta década era de 30% a 40% em 
relação ao ano anterior, caiu para cerca de 15%. Agora ela está tentando expandir-se além de seu 
negócio principal - a produção de comutadores e roteadores que dirigem o tráfego de 
computadores e telecomunicações em redes empresariais. O presidente John Chambers quer que 
a gigante dos equipamentos de rede entre com os dois pés em novos mercados, como vídeo 
online e conferências pela Web, por meio de aquisições bem maiores. 
 
Isso implica o acréscimo de novas páginas à muito admirada cartilha de aquisições da Cisco, que 
foi objeto de estudos da Harvard Business School. A estratégia de comprar pequenas empresas 
inovadoras em vez de desenvolver novas tecnologias do zero ajudou a Cisco a se manter na 
dianteira com uma leva de novos produtos, ao mesmo tempo em que lhe permitia driblar as 
confusões relacionadas a grandes fusões que algumas rivais enfrentavam. A companhia, que tem 
sede em San Jose, Califórnia, absorveu 126 empresas desde sua primeira compra, em 1993, a 
maioria delas pequenas, de capital fechado e bastante associadas ao negócio de equipamentos de 
rede. 
 
Mas nos últimos cinco anos, quando gastou cerca de US$ 2,5 bilhões em 44 empresas em sua 
área de atividades principal, a Cisco investiu muito mais - US$ 11 bilhões - num punhado de 
aquisições ao novo estilo, que chama de compras "plataforma". Em vez de seus típicos dois meses 
para integrar as empresas, a Cisco planeja levar de dezoito meses a dois anos em negócios com 
os quais não está muito familiarizada. 
 
"Não podemos comprar uma empresa e dizer que faça o que achamos melhor se não temos uma 
verdadeira compreensão do mercado", diz Ned Hooper, o diretor de desenvolvimento de negócios 
da Cisco, que lidera a nova estratégia de aquisição e integração. 
 
A abordagem nova começou a ser experimentada em 2003, quando a Cisco pagou US$ 500 
milhões pela Linksys Group Inc., que fabrica equipamentos de rede doméstica. Para evitar 
prejudicar inadvertidamente a empresa recém-adquirida, a Cisco manteve a marca Linksys, seus 
acordos de manufatura e sua equipe de vendas. 



 
A Cisco usou o mesmo método quando comprou a fabricante de caixas de TV a cabo Scientific 
Atlanta Inc., em 2005, por US$ 6,9 bilhões. Embora a maioria das empresas compradas pela 
Cisco fique num raio de 30 km de sua sede e tenha menos de 300 funcionários, a Scientific 
Atlanta ficava do outro lado do país e tinha cerca de 7.000 empregados. 
 
Há sinais de que a nova estratégia está funcionando. A Scientific Atlanta Inc. contribuiu com US$ 
2,76 bilhões, ou 8%, para a receita de 2007 da Cisco, de US$ 34,9 bilhões. A empresa não 
divulga os números para as divisões Linksys e WebEx, mas a Linksys continua líder de mercado, 
com uma marca forte. 
 
Mas à medida que a Cisco busca negócios mais distantes ela enfrenta a possibilidade de cair nos 
problemas de integração que havia driblado. A lentidão de algumas das integrações sugere que 
elas não são tão fáceis. A Cisco levou um ano e meio para entender o negócio da Scientific Atlante 
bem o bastante para discutir com os executivos desta possíveis sinergias de vendas. 
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