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Responsável pelo negócio de colaboração da Cisco diz que meta da empresas é conjugar 
formas ampliadas de presença, mobilidade e redes sociais com a inteligência da rede. 
 
Nos últimos 25 anos, a Cisco evoluiu da interligação de computadores para a interligação de 
pessoas. A rede tem sido e será ao fundamento desta evolução. É a plataforma inteligente 
sobre a qual se constrói serviços e aplicações. Nessa entrevista, Gianmatteo Manghi, 
responsável pelo negócio de colaboração da Cisco, fala um pouco sobre a visão da empresa 
para o cenário do trabalho colaborativo em rede. 
 
CW - Quais são os principais pilares estratégicos da Cisco hoje? 
 
GM - Estamos levando as capacidades da rede para outro nível, incluindo segurança, 
mobilidade e o reconhecimento de conteúdos multimídia. A rede sem fronteiras mantém-se 
como o nosso primeiro pilar. Agora estamos evoluindo esse fundamento de forma a dar aos 
profissionais a capacidade de colaborarem através de uma combinação de interações ao vivo e 
pré-gravadas, em uma experiência integrada. 
 
A Cisco está inovando na área da colaboração para satisfazer as necessidades de negócio e 
suportar interações humanas mais ricas, centradas na imagem, e na voz, elevando para outro 
patamar as soluções documentais baseadas em texto. Portanto a colaboração é nosso segundo 
pilar. 
 
Além disso, a Cisco está aproveitando a crescente adoção da rede para melhor gerir o 
crescimento e a complexidade dos centros de dados, capazes de oferecer serviços e 
aplicações, a sua necessidade de disponibilidade, segurança e gestão, enquanto reduzimos 
custos. A virtualização é o terceiro pilar. 
 
CW- Que tipo de tecnologias prevê emergirem das maiores tendências do mercado? 
 
GM - A colaboração conduzirá à próxima onda de crescimento econômico, inovação e 
produtividade. É por isso que a empresa está tentando inovar no espaço da colaboração, para 
corresponder às necessidades das empresas de interações humanas enriquecidas, centradas 
na imagem e na voz. As formas ampliadas de presença, mobilidade e Redes Sociais 
Empresariais vão conjugar-se com a inteligência da rede, tornando-a capaz de compreender os 
conteúdos em movimento e ajudar a encontrar a informação e as pessoas certas. 
 
As redes estão particularmente bem posicionadas para alcançar uma colaboração alargada 
porque dispositivos e aplicações - elementos-chave no ambiente heterogêneos de trabalho - 
chegam a todos. 
  
CW- Que importância tem a telepresença nessa estratégia e quais os desafios a 
serem superados? Um dos maiores problemas apontados sobre a Cisco é ainda a 
interoperabilidade dos seus produtos nesta área, mesmo depois de algumas 
iniciativas recentes. 
 
GM - Nós definimos este mercado e a tecnologia há três anos e ele representa agora uma das 
oportunidades mais dinâmicas na área da colaboração. A interoperabilidade não é um 
problema: tal como com todas as outras soluções de colaboração, a Cisco está completamente 
comprometida com a interoperabilidade e os padrões abertos. Os sistemas de telepresença são 
hoje interoperacionais com qualquer sistema de vídeo-conferência de alta definição ou de nível 
médio. 
 
A interoperabilidade permite aos terminais de telepresença da Cisco fornecerem um sinal de 
vídeo capaz de ser apresentado em qualquer terminal de vídeo-conferência baseado em H.323, 
SIP, ou SCCP e vice-versa. Além disso, a tecnologia de telepresença integra-se facilmente com 
toda a suite de produtos de colaboração, desde a Cisco IP Telephony e o software de gestão de 



calendário, até mesmo a integração total com a Cisco Webex (Cisco TelePresence Webex 
Engage), ou uma solução media enriquecida. 
 
CW - Qual é o papel da tecnologia de VBlocks e de sistemas blade? Que mudanças 
trazem à forma como a Cisco vai gerir as suas relações com os seus parceiros? 
 
GM - A virtualização é um dos pilares da estratégia da Cisco. Como tal estamos perfeitamente 
comprometidos com o suporte à virtualização de recursos também do ponto de vista da 
colaboração, com serviços e aplicações a serem distribuídas em centros de dados e redes 
WAN. Esta abordagem exige maior capacidade de expansão, segurança e disponibilidade e 
facilidade de gestão. Isto não muda a forma como nos relacionamos com os nossos parceiros. 
Hoje pedimos para que se posicionem e suportem um leque de soluções integradas, desde a 
infra-estrutura aos serviços e aplicações, porque é uma das tendências de mercado e uma das 
exigências. É uma viagem na qual todos podem encontrar o seu papel. 
 
CW - A Cisco diz que a colaboração é a grande tendência da década. Qual é a 
importância desta tendência para a Cisco considerando outras tendências no historial 
da empresa? 
 
GM - A colaboração está mudando a forma como as pessoas trabalham, brincam, vivem e 
aprendem. Não tem a ver com TI. Tem tudo a ver com negócios e empregados. Com 
mobilidade sobre a influência do setor do consumo. Tem a ver com a atenção ao cliente, 
produtividade... 
 
As redes sociais estão alimentando este contexto, criando assim uma necessidade para as 
empresas interessadas em competir no espaço global. A sobrecarga de informação ameaça 
todo o trabalhador do conhecimento. E a colaboração é, para a Cisco, um dos principais fatores 
de investimento em tecnologia como a voz, o vídeo, a informação e a presença exigem redes 
inteligentes e ambientes virtualizados. 
 
CW - Como deverá a Cisco desenvolver a sua estratégia de cloud computing? 
 
GM - A nossa estratégia de cloud computing tem três elementos centrais: fornecermos 
produtos, soluções e serviços às organizações, de forma a que possam construir as suas 
próprias clouds, capazes de suportar acordos SLA de classe empresarial; capacitar os 
prestadores de serviços para disponibilizarem soluções seguras de soluções de cloud e 
serviços, para os seus clientes; investir para fazer crescer o mercado de computação em 
nuvem, ao desenvolver inovação tecnológica, padrões abertos (para resolver questões de 
fidelização compulsiva) e o desenvolvimento de um ecossistema. 
 
A computação em nuvem é uma abordagem de gestão de TI orientada pelo ponto de vista da 
rede. 
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