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Nos últimos anos, várias companhias de tecnologia e bens eletrônicos de consumo, desde 
Microsoft e Sony até Hewlett-Packard (HP) e Apple, fizeram incursões para transformarem-se 
no nome dominante do que se convencionou chamar de "convergência". O termo refere-se à 
fusão de computadores, entretenimento e internet - algo que todos os competidores 
descobriram tratar-se de um osso duro de roer. Agora, a Cisco Systems, cuja reputação e 
força se erigiram a partir de equipamentos de rede com potência industrial, também intensifica 
os esforços para dominar os lares "conectados" do futuro. 
 
A Cisco carrega algumas vantagens únicas, mas depara-se com uma série de obstáculos. A 
companhia desenvolveu um negócio para empresas em expansão em torno à "telepresença" - 
videoconferências em alta definição - que, acredita, será atraente para os consumidores. E 
assegurou uma importante praia de desembarque, para entrar na casa dos consumidores: em 
2003, comprou o Linksys Group, uma fabricante de equipamentos de rede para residências e 
pequenas companhias, renomeando os produtos de "Linksys by Cisco" (algo como, Linksys por 
Cisco) para ampliar a familiaridade com os consumidores. Comprou também a Scientific-
Atlanta, uma fornecedora líder de conversores de TV por assinatura, em 2005, o que lhe deu 
acesso às TVs em milhões de casas. E, em março, adquiriu a Pure Digital Technologies, 
fabricante das extremamente populares e baratas câmeras Flip, usadas para, principalmente, 
criar vídeos na internet. 
 
As oportunidades e desafios que aguardam a Cisco podem ser observadas, juntas, no novo 
produto da empresa, o Linksys Wireless Home Audio Line. É um sistema sem fio de som 
multiambiente, com preços a partir de US$ 450, projetado para reproduzir músicas a partir de 
qualquer computador ou sistema de armazenagem em sua rede doméstica, assim como de 
fontes na internet. 
 
O produto da Cisco, claramente, almeja concorrer com o sistema de áudio Sonos, que oferece 
funções similares, com preços correspondentes. Há uma imensa diferença, no entanto. Colocar 
o Sonos para funcionar é uma simples questão de ligar o aparelho na tomada, conectar os 
alto-falantes e fazer a ligação com sua rede, uma única vez. Em questão de minutos depois de 
tirá-lo da caixa, está pronto para uso. O Linksys Wireless Home Audio exige uma instalação 
que apenas um engenheiro de roteadores poderia gostar; vale-se do programa, muito mal 
batizado, Linksys Easy Link Adviser (algo como, "orientador de fácil conexão Linksys", que 
funciona apenas para Windows) que é tanto desnecessariamente complexo como cheio de 
falhas. No fim das contas, o sistema mais parece um complicado periférico de computador do 
que um simples bem de consumo. Caso a Cisco realmente queira ser um grande nome no 
entretenimento doméstico, precisará desenvolver bem mais uma mentalidade de produtos 
eletrônicos de consumo. 
 
Poderia começar prestando mais atenção à extrema simplicidade de suas câmeras de vídeo 
Flip. Embora a aquisição, por US$ 590 milhões, tenha representado uma mudança pequena 
para a Cisco, a empresa a vê como uma importante abertura estratégica, uma vez que as 
câmeras podem ser integradas aos computadores e sistemas de vídeo domésticos. "As redes 
estão tornando-se a base para a entrega de novas ferramentas para os consumidores, 
centradas em torno ao vídeo", diz Ned Hooper, vice-presidente sênior da Cisco na área de 
desenvolvimento para empresas e de negócios voltados ao consumidor. 
 
Os conversores da Scientific-Atlantic poderiam ser a chave para que isso ocorra. O primeiro 
passo óbvio seria combinar a câmera Flip com o conversor, a conexão a cabo e as TVs para 
criar um serviço de videofone tão simples e atrativo que as famílias realmente desejariam 
usar. No mínimo, reunir-se em torno do aparelho de TV para falar com a avó seria mais 
atraente do que apertar-se em volta de um computador portátil. 
 
O segundo passo lógico poderia mostrar-se mais complicado. Os clientes da Cisco vão querer 
usar seus conversores para assistir em suas TVs vídeos armazenados em um servidor 
doméstico ou transmitidos via internet. Nos Estados Unidos, pelo menos, quase todos os 



conversores da Scientific-Atlanta e de seu único rival significativo, a Motorola, pertencem e são 
controlados por operadoras telefônicas ou de serviços a cabo. Nenhuma das duas tem 
interesse em expor seus serviços à concorrência da internet. Hooper afirma que a Cisco 
planeja agregar novas funções apenas em cooperação total com as operadoras de cabo que 
compram seus conversores. 
 
Penso que a companhia encontraria problemas ao tentar servir a dois mestres, os 
consumidores e as operadoras a cabo. Seus interesses são divergentes. E enquanto a Cisco 
tenta manter a Time Warner Cable, AT&T e afins satisfeitos, poderia colocar em risco a 
vantagem decorrente desses conversores. Tudo isto representa uma abertura para a Microsoft 
ou fabricantes de produtos eletrônicos de consumo, como a Samsung, a LG e outras, que vêm 
agrupando alguns serviços de internet e filmes em seus novos televisores. 
 
A Cisco pode estar em melhor posição do que nenhum outro para ganhar com a tendência de 
redes domésticas, mas precisará encontrar uma forma de tornar seus laços com as 
companhias de serviços a cabo em benção e em vez de maldição. 
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