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Em entrevista, o CEO da Cisco coloca a rede no centro das transformações 
corporativas, das comunicações e das pessoas

Por Chad Berndtson, CRN EUA | editorialcanal@itmidia.com.br

O segredo de Chambers:
a arquitetura

é o futuro

N
ão é toda hora que se entrevista John Chambers. 
Quando a CRN EUA conseguiu seus 30 minutos 
com o presidente e CEO da Cisco, no início de fe-
vereiro, ele tinha acabado de chegar do Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, na Suíça, e de visitar 

parceiros, clientes e analistas no Reino Unido. Na agenda do dia, 
tinha uma entrevista com o programa de TV “60 Minutes” e sabe-
-se lá o que mais. Não estamos falando de um executivo que tem 
uma agenda fácil. 

Mas, sentado em seu aconchegante, porém modesto, escritó-
rio no prédio dez da matriz da Cisco em San Jose, Califórnia – com 
telepresença, mas sem janelas – Chambers fica feliz em conceder 
a entrevista. Acabando de entrar em seu 16º ano como principal 
executivo da Cisco, é gentilmente intenso como sempre, anteci-
pando as demandas, as questões subentendidas e a pergunta se-
guinte: uma mente que penetra seus olhos, durante a conversa, ele 
educadamente espera que você termine seu raciocínio. 

“Aos dez mil pés de altitude, o que mais me empolga é que 
muitas das transições de mercado que antecipamos estão aconte-
cendo agora,” disse Chambers à CRN EUA. “A rede está se tornan-
do a plataforma não apenas para todas as formas de comunicação 
e de TI, mas também vai qualificar uma geração diferente para 
produtividade em torno da colaboração; vai mudar o data center, 
vai mudar a assistência médica, será o centro de tudo - desde segu-
rança até vídeo. O que mais empolga na Cisco e em seus parceiros 
é que vamos jogar juntos. Somos melhores juntos.”

A Cisco de 2011 não é mais apenas uma fabricante de rede. 
O Unified Computing System (UCS), que já tem dois anos – sua 

maior aposta em servidor e data center – garante isto; e Cham-
bers observa que “não houve nenhum player novo em hardware 
no data center há décadas e, indo de encontro a todas as previsões, 
estamos nos destacando nisto.”

A próxima grande estratégia da Cisco será fazer com que seus 
parceiros adotem completamente a nuvem. Para auxiliá-los a 
aproveitar esta oportunidade, os executivos da Cisco, no Partner 
Summit, em New Orleans, Louisiana (EUA), apresentaram pro-
gramas na nuvem que proporcionarão aos VARs diversas possibi-
lidades neste mercado, desde a criação, até a operação e a venda de 
cloud (Leia mais na página 46). 

Esta pode ser uma grande novidade não apenas para os parcei-
ros da Cisco, mas também para o canal como um todo, uma vez 
que a Cisco é amplamente vista como líder em desenvolver pro-
gramas de canal inovadores que trazem aos canais grandes lucros 
em mercados que crescem continuamente. 

A iniciativa em nuvem é a principal visão de Chambers, 
que vai muito além de um fabricante de rede e infraestrutura 
com uma aposta tímida em servidores. Atualmente, Cham-
bers tem pedido às revendas que invistam pesado em sua visão 
de arquitetura de rede: a ideia de que a rede é o centro das pla-
taformas e dos frameworks de todas as formas de produtos e 
serviços de comunicações, em vez de fechado, Siloed produto 
versus venda de produtos. 

A aposta na arquitetura, da maneira que a Cisco vê, é ampla 
em conteúdo, com a nuvem sendo a próxima fronteira. Isto se 
estende do core da rede até a borda – do data center, até apare-
lhos móveis – e serve como um princípio de organização para 



tudo, desde switches e roteadores a vídeo, servidores, pontos 
de acesso wireless e segurança. 

A Cisco pode, e vai, fazer todos eles. E Chambers não pede 
aos parceiros que trabalhem com todos estes produtos, mas em 
sua essência, para verem a grande floresta de arquitetura, com as 
diversas árvores de produtos e conseguirem mapear o caminho 
para venderem Cisco nesta estratégia. 

“Se você vender um único produto, você está ignorando talvez 
a coisa mais forte que a Cisco faz, que é a abordagem de arquitetu-
ra, que protege seus investimentos e permite que se movimentem 
em novos mercados, de forma sem igual,” diz Chambers. 

“Muitos de nossos parceiros vão dizer qual nível de diferencia-
ção gostariam de adicionar. Então, há espaço para quem quer fa-
zer apenas a arquitetura de pilha funcionar bem junto. Há espaço 
para dizer: ‘precisamos vender isto em uma vertical especificada 
geográfica ou industrialmente.’ E isto é muito melhor do que seus 
colegas que estão vendendo unicamente comunicações unifica-
das, segurança, wireless, roteadores e switches – que, a propósito, 
foram feitas para trabalharem juntas,” diz o executivo.  

TRANSIÇÕES DE MERCADO NÃO FICAM ESPERANDO
Daqui a cinco anos, diz Chambers, os processos de negó-

cios e de TI estarão tão conectados, que serão os mesmos. É 
a visão de arquitetura da Cisco que vai fornecer melhor esta 
tendência, diz o executivo. “Na cabeça das pessoas isto pode 
ter sido uma ideia distante há três ou cinco anos, mas quando 
converso com os 5% de CEOs mais importantes do mundo, 
eles não só entendem, como quando você conversa com eles, 
não dá para distinguir o que é TI e o que é o negócio deles,” diz 
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Chambers. “Está começando a acontecer 
e funciona extremamente bem para a Cis-
co e seus parceiros.”

A estratégia de arquitetura é parte 
do que leva a Cisco para além de seu le-
gado como um player de rede e a colo-
ca no alto escalão dos fabricantes de TI: 
um concorrente de longa data das HPs e 
IBMs da vida. 

Também direciona a ambição da Cisco 
para ser a potência em tecnologia domi-
nante em 30 ou mais “adjacências” – o ter-
mo que Chambers prefere para mercado e 
segmentos como assistência médica, rede 
de energia inteligente e vídeo, onde acredi-
ta que a Cisco pode ser o player número 1 
e onde os desafios são resolvidos na rede. 

“Tentamos fazer muitas coisas diferen-
tes ao mesmo tempo? Sempre quis fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo com a Cis-
co,” diz Chambers. “O segredo é não deixar 
as transições de mercado esperarem por 
ninguém. Esta verticalização, sendo boa 
ou ruim, está acontecendo. E, ao contrário 
de nossos competidores, compartilhamos 
muito da direção com nossos parceiros, 
incluindo até mesmo no nível de serviços, 
onde espero que nossos parceiros gerem 
cinco, dez vezes mais a receita que fazemos 
em serviços, apesar da necessidade de sair-
mos da prestação de serviço de venda e ir-
mos para a implantação de serviços.” 

O CENÁRIO FINANCEIRO 
Os céticos sobre a Cisco dizem que 

a expansão da empresa não resolveu a 
pressão crescente da concorrência em 
seu principal negócio. No anúncio dos 
rendimentos do segundo trimestre de seu 
ano fiscal 2011, o lucro da Cisco dimi-
nuiu 18% com relação ao ano anterior, a 
receita com switches caiu 7% sobre o ano 
anterior (11% seqüencialmente), e a de 
roteadores subiu 4% (caindo 7% seqüen-
cialmente) – o que não são números tão 
animadores para categorias de produtos 
que, juntas, ainda fazem cerca de 46% do 
total de receita da Cisco. 

Na conferência de resultados do se-
gundo trimestre, que ocorreu após a en-
trevista com a CRN EUA, Chambers disse 
que a Cisco estava passando por “um pe-
ríodo de transição”, que aconteceu mais 
rápido do que a empresa antecipara e que 
os produtos novos e que serão lançados 
futuramente terão uma competitividade 
muito melhor em desempenho de preço. 
A Cisco não tem intenção de competir 
com os fabricantes em preço por si só, 
diz. E, além da queda em roteadores e 
switches, a história dos lançamentos da 
Cisco – principalmente virtualização de 

data center, que cresceu 59% com relação 
ao ano anterior; e colaboração, que cres-
ceu 37% - foi, definitivamente, uma histó-
ria brilhante. Mas junto com a suavidade 
(softness) em seus negócios para o consu-
midor doméstico e preocupações com o 
setor público, os números serviram para 
confirmar uma sequência de três trimes-
tres de resultados decepcionantes. As 
margens brutas da Cisco também aper-
taram para 60%, de 65% no ano anterior.

“A Cisco acredita que a receita de seu 
ano fiscal de 2011 terá um incremen-
to de algo em torno de 9% a 10%, o que 
nos leva a questionar se as expectativas 
de crescimento da empresa são tão ma-
ravilhosas quanto foram alguns trimes-
tres anteriores”, como escreveu em uma 
pesquisa recente, Scott Dennehy, gerente 
de estratégia e analista sênior da Techno-
logy Business Research (TBR). “Mesmo 
a TBR acreditando que a estratégia geral 
da Cisco seja sólida, a empresa pode sim-
plesmente ser muito grande e dispersa 

para alcançar os índices de crescimento 
comparáveis aos concorrentes menores e 
mais focados.”

Quando se trata de seus principais 
concorrentes de rede, muitos estão tentan-
do deturpar a agressividade da Cisco como 
se fosse arrogância. A HP, por exemplo, 
tem sido implacável em divulgar que a HP 
Networking ganha da Cisco, e em dezem-
bro lançou um programa de trade-in, no 
qual os VARs podem economizar 20% em 
equipamento se trocarem alguns switches 
Nexus ou Catalyst da Cisco. 

Muitos dos outros concorrentes da 
Cisco, desde Juniper e Brocade, na parte de 
dados, até nomes importantes em wireless, 
videoconferência e otimização de WAN, 
também ficaram na ofensiva contra a Cis-
co, pintando a arquitetura completa como 
custo muito alto, fechada e exclusiva. 

Alguns analistas também aceitaram 
esta posição. Um relatório da Gartner, que 
circulou muito em novembro de 2010, fo-
cou especificamente na Cisco e na ideia 
de se ter um predomínio de apenas um 
fabricante em rede e infraestrutura. 

“Depois de entrevistar muitas empresas 
que adotaram um segundo fabricante em 
suas infraestruturas Cisco, fica claro que, 
na maioria dos casos atuais, não há nem 
base financeira, operacional ou funcional 
para esta discussão”, escreveu os analistas 
Mark Fabbi e Debra Curtis. “A realidade é 
que apenas uma única rede Cisco não é ne-
cessariamente menos complexa, mais fácil 
de gerenciar ou mais confiável do que uma 
rede com vários fabricantes quando insta-
lados com as melhores práticas.

”Entretanto, na entrevista com a CRN 
EUA, Chambers insistiu que a aborda-
gem de arquitetura da Cisco – sua f lexi-
bilidade e sua diversidade – vai poupar os 
parceiros de uma longa caminhada. Mais 
importante, aqueles que quiserem sobre-
viver não terão escolha a não ser se adap-
tar, principalmente com estas transições 
de mercado acontecendo tão velozmente, 
diz o CEO.

DAQUI A CINCO ANOS, 
DIZ CHAMBERS, OS 
PROCESSOS DE NEGÓCIOS 
E DE TI ESTARÃO TÃO 
CONECTADOS, QUE 
SERÃO OS MESMOS
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