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Cerca de oito meses atrás, uma tempestade no Brasil abateu-se sobre a Cisco, a maior 
fabricante mundial de equipamentos para redes. A empresa tornou-se um dos alvos da 
Operação Persona, por meio da qual a Polícia Federal e a Receita Federal passaram a 
investigar um esquema de sonegação de impostos calculado, na época, em R$ 1,5 bilhão. O 
possível envolvimento da Cisco escandalizou o mercado.   
 
Desde então, porém, a empresa tenta recompor-se. Em dezembro, fechou acordo de 
distribuição de seus produtos com a Westcon Brazil, estendendo ao mercado brasileiro uma 
parceria que já existia globalmente. Há cerca de um mês, assinou outro contrato de 
distribuição, desta vez com a Tech Data. Com as duas novas alianças, passou a ter três canais 
no país. O terceiro distribuidor é a Ingram Micro, que já trabalhava com a Cisco.   
 
A distribuição é um ponto nevrálgico para a companhia. Primeiro porque seu modelo de venda 
é fortemente baseado em terceiros. As vendas por meio de parceiros representam 80% dos 
negócios globais e são ainda maiores no Brasil, com participação de 90%. Mas a questão mais 
importante é que uma das distribuidoras da Cisco - a Mude - também está sob investigação. A 
Cisco informou que não tem mais relações comerciais com a Mude.   
 
"A companhia está mais próxima de seus clientes, parceiros e funcionários", diz ao Valor Jaime 
A. Vallés, presidente da Cisco para a América Latina. O assunto continua sendo tratado com 
muita cautela na companhia, já que a investigação não está concluída e corre em segredo de 
Justiça.   
 
Mas qual o impacto do episódio nos negócios? Para responder à pergunta, Vallés cita o Cisco 
Networks 2008, um evento encerrado na sexta-feira passada e que, durante três dias, reuniu 
cerca de 2 mil profissionais do setor, em São Paulo. "Esse é o maior testemunho dos nossos 
clientes", diz Javier A. Camacho, diretor de marketing e relações públicas da Cisco para 
América Latina e Caribe.   
 
A companhia não divulga dados específicos sobre o mercado brasileiro, mas segundo Vallés a 
receita no país cresceu 73% no terceiro trimestre, encerrado em abril. Na América Latina, o 
crescimento em nove meses foi de 40%.   
 
A contratação local de funcionários continua em ritmo acelerado, de acordo com o executivo. 
Nos últimos dois anos, o número de profissionais aumentou 64% no Brasil. A Cisco não 
informa, porém, o tamanho de sua equipe brasileira. "Estamos investindo. O Brasil tem um 
potencial incrível", diz Vallés. "Temos planos de dobrar de tamanho em dois a três anos."   
 
No setor, a sensação inicial era de que a Cisco estava arriscada a perder rapidamente uma 
larga porção de seu mercado. Na época, Pedro Ripper, presidente da empresa no país, e Carlos 
Carnevali, vice-presidente para a América Latina, foram presos junto com outras 38 pessoas 
citadas no caso. A lista também incluiu os principais executivos da Mude: Hélio Pedreira, 
Moacir Sampaio e Fernando Machado Grecco. Ripper continua no cargo. Carnevali foi demitido.   
 
Passados oito meses, é difícil saber se o cenário competitivo alterou-se significativamente. As 
outras empresas do setor preferem não comentar sobre suas vendas ou estratégias para 
aproveitar uma eventual fraqueza da Cisco.   
 
Na Westcon, porém, os produtos da Cisco já representam o maior volume vendido pela 
distribuidora, informa Hélio Guimarães, diretor de marketing da Westcon para a América 
Latina. Em dezembro, quando o acordo foi firmado, a Datatec, matriz sul-africana da Westcon, 
informou que o acordo poderia gerar um receita de US$ 100 milhões para a subsidiária 
brasileira em dois anos.   
 
Guimarães afirma que os produtos mais procurados da Cisco ainda são os equipamentos 
tradicionais, como roteadores e comutadores. Esse, porém, é um mercado maduro, cujo 



caminho natural é a desaceleração. A chance de crescimento mais forte fica por conta de áreas 
nas quais a Cisco também atua, mas que envolvem tecnologias mais avançadas, como as de 
segurança e comunicação integrada (convergência de dados e telefonia via internet, entre 
outros). "Temos focado nessas duas áreas", diz o executivo. 
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