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A fabricante de equipamentos de rede Cisco Systems prepara-se para dar início a uma nova 
fase de suas operações no Brasil, país onde cresceu 48% no ano passado, a maior taxa de 
crescimento da companhia em todo o mundo. 
 
Nos próximos dois meses, a Cisco Brasil deve concluir a formação de um comitê executivo, um 
time que será integrado por profissionais locais e internacionais da companhia e que ficará 
responsável por implantar um plano estratégico para o país. Em termos práticos, o comitê vai 
elaborar um calendário de projetos, o qual incluirá estudos sobre a possibilidade de montar um 
laboratório de desenvolvimento de sistemas no país, ou ainda a possibilidade de ter fabricação 
local de equipamentos. Atualmente, a Cisco Brasil conta com cerca de 400 funcionários. A 
venda de seus produtos, no entanto, é feita exclusivamente por meio de revendas 
especializadas, e todo equipamento é importado. 
 
A criação de um comitê para pensar nos negócios da subsidiária é consequência do espaço que 
o país passou a ter na agenda internacional da companhia, diz Rodrigo Abreu, presidente da 
Cisco no Brasil. No ano passado, o país passou a figurar entre as 28 áreas consideradas 
prioritárias pela Cisco. A lista inclui tanto países como México, Índia e China, como áreas de 
negócios, a exemplo das tecnologias de vídeo e de comunicação unificada. 
 
Ao ganhar maior relevância internacional, diz Abreu, a Cisco Brasil faz a sua lição de casa para 
entrar na rota de investimentos da companhia do Vale do Silício, que recentemente decidiu 
centrar fogo nos países em desenvolvimento.  
 
Na semana passada, John Chambers, executivo-chefe da Cisco, esteve no México para 
anunciar investimentos de US$ 5 bilhões no país. Acompanhado do presidente mexicano Felipe 
Calderon, Chambers disse que a cifra será aplicada ao longo dos próximos cinco anos. Poucos 
dias antes, Chambers havia apertado as mãos do presidente sul-coreano Lee Myung Bak, ao 
informar que a companhia investirá US$ 2 bilhões no país. Também de passagem pela China, 
o executivo destacou que a injeção de US$ 16 bilhões no país até 2012 segue conforme 
planejado. Com ambição de ampliar sua presença no mercado asiático, a Cisco também 
reservou US$ 1 bilhão para a Índia. "Todos esses países já passaram por essa fase que 
estamos iniciando no Brasil", diz Abreu. "O México, por exemplo, ganhou um comitê de 
executivos há cerca de oito meses; na Índia e na China isso ocorreu em 2007." 
 
Recursos para investir não faltam. Na semana passada, John Chambers afirmou que a 
companhia está mais do que saudável e que usará seu caixa, que hoje atinge US$ 34 bilhões, 
para fazer novos investimentos e aquisições de empresas. Neste ano, a Cisco já comprou a 
Tidal Software e a Pure Digital Technologies, voltada para sistemas de vídeo.  
 
"O Brasil não tem crise estrutural, o mercado interno continua a crescer e nosso sistema 
financeiro é forte", afirma Rodrigo Abreu. "Temos tudo para fazer com que nossa subsidiária 
ganhe mais relevância nos próximos três anos." 
 
A própria gestão de Rodrigo Abreu já representa um novo passo para a subsidiária. O 
executivo, que atua na empresa há cerca de três anos, assumiu a presidência da Cisco Brasil 
em dezembro do ano passado. Antes disso, o executivo passou dois anos como responsável 
pela região que engloba a América Central, o norte da América do Sul e o Caribe. Abreu ainda 
traz no currículo dois anos como presidente da Nortel Brasil e 15 anos de trabalho na Promon 
Tecnologia, onde também atuou como executivo-chefe. 
 
Se por um lado o ano fiscal 2008, encerrado em julho do ano passado, foi um dos melhores 
períodos comerciais vividos pela Cisco no Brasil - a ponto de a subsidiária ter seu desempenho 
elogiado pelo próprio John Chambers, durante conferência mundial -, também foi palco do 
momento mais conturbado vivido pela companhia desde que passou a ter operações diretas no 
Brasil, em 1994. 
 



No fim do ano passado, Rodrigo Abreu substituiu Pedro Ripper, executivo que hoje está na 
operadora Oi, onde assumiu a área de desenvolvimento de tecnologia e estratégia. Ripper, que 
liderava a Cisco Brasil desde novembro de 2006, chegou a ficar detido alguns dias pela Polícia 
Federal (PF) em outubro de 2007, em decorrência das investigações da "Operação Persona". À 
época, a Cisco Brasil e sua distribuidora Mude se viram envolvidas em investigações sobre um 
suposto esquema bilionário de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro que, segundo a 
PF, chegaria a R$ 1,5 bilhão. Ripper foi liberado logo em seguida por não haver indicação de 
ter participado dos suposto esquema de fraude. As investigações correm em segredo de 
Justiça. Em seu balanço financeiro divulgado em fevereiro, a Cisco informou que as 
investigações também são acompanhadas pela Justiça dos EUA. 
 
Para Abreu, o episódio é uma página virada. "É assunto encerrado para nós, já foi esclarecido 
que o que ocorreu se limitou a um representante comercial nosso", afirma. "Sempre tivemos 
um compromisso de crescer com o país e estamos empenhados em levar isso adiante." 
 
Com a ampliação de suas operações em países em desenvolvimento, a Cisco espera responder 
à queda de demanda que tem enfrentado em mercados mais maduros, como os Estados 
Unidos. No próximo dia 6, a companhia divulga seus resultados financeiros do terceiro 
trimestre fiscal, encerrado em 25 de abril. A previsão da companhia é de que a receita global 
caia em torno de 20% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Como tem ocorrido 
com a maior parte das empresas de tecnologia, a Cisco tem sentido os efeitos da crise 
econômica. Em julho de 2007, o valor de mercado da companhia era de US$ 160,8 bilhões. 
Um ano depois, a Cisco valia US$ 112,9 bilhões. Hoje está avaliada em US$ 84,9 bilhões. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


