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A gigante de redes e comu
nicação se uniu a esse grupo 
trazendo a cifra de 1 bilhão de 
reais, que pretende aplicar no 
País ao longo dos próximos qua
tro anos. Se o passado recente 
soa um tanto conturbado para 
a operação local da fabricante, 
o futuro próximo surge com 
um horizonte promissor. "Essa 
é primeira vez que a empresa 
anuncia um pacote dessa di
mensão. Os investimentos vêm 
de uma análise detalhada sobre 
como poderíamos contribuir 
com o País", celebra Rodrigo 
Abreu, presidente da subsidiária 
local da companhia. 

Sem dimensionar o que esse 
aporte trará de retorno, a expec
tativa é de ganhos substanciais a 
partir de um engajamento que 
revela comprometimento de 
longo prazo. O executivo reve
lou a estratégia que permeia os 
recursos que chegarão ao País, 
sendo que dessa lista, grande 
destaque vai para geração de 
inovação e propriedade inte
lectual e outro tanto se destina 
para capacidade produtiva. 

A primeira e talvez mais 
significativa ação do pacote 
anunciado se refere à criação de 
um centro de inovação em solo 
brasileiro. A expectativa é que 

a iniciativa seja inaugurada no 
segundo semestre de 2012 nas 
imediações do Porto Maravilha, 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Será voltado para desenvolvi
mento de tecnologias alinhadas 
ao mercado nacional com três 
grandes nortes: infraestrutura 
para desenvolvimento urbano e 
megaeventos; soluções direcio
nadas para o setor público; e so
luções para a indústria de óleo & 
gás e energia. "Esperamos que 
esse centro não seja só da Cis
co, mas aberto a todos parcei
ros e alianças tecnológicas para 
criarmos um rico ecossistema de 
TI no Rio e no Brasil", pondera 
o presidente. 

"O Rio faz questão de ser 
um laboratório de experiências 
da Cisco naquilo que é sua ati-
vidade-fim, para que se intro
duzam novas ferramentas que a 
tecnologia nos permite ter", co
memorou Eduardo Paes, prefei
to do Rio de Janeiro, durante o 
anúncio do investimento. Outro 
elemento da classe política pre
sente no evento da fabricante se
diado na capital fluminense foi 
Paulo Bernardo, Ministro das 
Comunicações, afirmando que 
o Governo Federal tem a missão 
de fazer com que investimentos 
desse tipo vinguem em solo bra-

sileiro. "Essa é a linguagem que 
buscamos para o País", pontua. 

Do total anunciado, 50 mi
lhões de reais serão direciona
dos para a criação de um fundo 
de venture capital que buscará 
oportunidades em empreendi
mentos que foquem T I , telecom 
e economia digital. A ideia é 
somar esse dinheiro em par
ceria com investidores locais, 
para alavancar nascentes. A fa
bricante enxerga potencial nos 
empreendedores brasileiros no 
que toca à inovação. A intenção, 
agora, é mapear esses recursos 
disponíveis e acelerar a intro
dução de novas e emergentes 
tecnologias. Vale lembrar que a 
própria Cisco teve, em sua cria
ção, a participação de fundos de 
capital de risco. 

Outra parte do 1 bilhão de 
reais em investimento anuncia
do irá para estabelecer acordos 
com entidades locais para fo
mentar o desenvolvimento con
junto de soluções que alavan-
quem propriedade intelectual. 
No início do ano, a multinacio
nal firmou uma parceria desse 
tipo com a Intelbras. O acordo 
mira pequenas e médias empre
sas (até 300 usuários) com tele
fonia IP pelo uso do Business 
Edition 300 e do licenciamento 

de tecnologia de comunicações 
unificadas da norte-americana 
em determinados telefones e 
gateways da brasileira. A alian
ça traz a reboque uma base 
estimada de 10 mil canais da 
marca nacional. Outro exem
plo reside em acordo com o Se-
nac-RJ para formação de mão 
de obra capacitada em redes de 
comunicação. 

O pacote contempla tam
bém expansão da produção 
local. A intenção agora é ma
nufaturar roteadores e switches 
que compõem o core de seu 
portfólio e são responsáveis por 
grande parte de seus negócios 
por aqui. "O Brasil tem suas 
dificuldades, mas há outros fa
tores que favorecem a produção 
local", considera Abreu, para 
quem o mercado interno soa 
atrativo, pelo tamanho e velo
cidade de expansão. O investi
mento atual será para implan
tar a nova linha na fábrica do 
parceiro OEM localizada no es
tado de São Paulo. Ainda existe 
a oportunidade de, mais para 
frente, a companhia quer trazer 
novos produtos para integração 
nas plantas fabris em território 
nacional. "Nossa ideia é sermos 
o melhor parceiro tecnológico 
do Brasil", empolga-se. 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 346, p. 30-33, 2ª Quizena de abr. 2012. 




