
Por que o Brasil se tornou
atrativo para investimentos
de longo prazo na Cisco?
Se olharmos para as característi-
cas estruturais do país , elas não
vão mudar em um ou dois anos.
O país é grande e tem muita gen-
te, tem estabilidade política e

estabilidade macroeconômica
com o real como uma das moe-
das mais estáveis do mundo,
tem ainda um índice de depen-
dência externa que é mais baixo
do que a média e é uma econo-
mia razoavelmente fechada. Es-
sas coisas todas não vão mudar
nos próximos dez anos. Pode
mudar alguma coisa em relação
à capacidade de investimento
mas há continuidade da política

macroeconômica durante 15 ou
20 anos, que é um dos maiores
acertos que o país já viu na sua
história. Esse conjunto todo
aponta para oportunidades não
só de curto prazo.

Neste cenário, quais são
os principais desafios
econômicos na sua opinião?
Tem muito desafio. Eu conside-
ro algumas grandes áreas. As

duas primeiras são educação,
que é algo de médio e longo pra-
zo, infraestrutura, que tem que
ser planejada para cinquenta
anos e não para cinco. Estes são
os dois grandes freios de cresci-
mento. E tem outro: capacida-
de de geração de propriedade in-
telectual. Mas começa a mudar.
Um exemplo é que empresas co-
mo a Cisco, EMC, GE e Micro-
soft já anunciaram seus centros

globais de desenvolvimento no
Brasil. Começa a ter um nível de
atração diferente do passado.

Estes fatores ainda afetam
as decisões de investimento
da Cisco no país?
Infraestrutura já foi um proble-
ma maior, mas hoje não é inibi-
dor. Algumas questões como o
ambiente regulatório e comple-
xidade fiscal influenciam. ■

Cenário já permite projetos de mais longo prazo

A Cisco vai investir R$ 12,5 mi-
lhões em um fundo voltado pa-
ra inovação no Brasil, o Mona-
shees Capital, focado em start
ups locais da área de internet e
educação online. Esta é a segun-
da vez que a fabricante de equi-
pamentos de rede faz um aporte
deste tipo neste ano. Em julho,
a empresa já havia anunciado a
aplicação de mais de R$ 30 mi-
lhões no Redpoint e.ventures,
também focado em compa-
nhias de tecnologia em estágio
inicial no país.

Segundo a empresa, o objeti-
vo do investimento nos fundos
é o desenvolvi-
mento de pe-
quenas e mé-
dias empresas e
a aceleração da
adoção de no-
vas tecnologias
no Brasil. Os
dois aportes fa-
zem parte do in-
vestimento to-
tal de R$ 1 bi-
lhão que a com-
panhia fará no
Brasil nos próxi-
m o s q u at r o
anos, anuncia-
do em abril.

O valor que
será aplicado
no país reflete
uma mudança
estratégica que
tem ocorrido

na operação local da multinacio-
nal ao longo dos últimos anos. A
companhia passou de uma pre-
sença comercial para um escri-
tório operacional de fato, com
fabricação e desenvolvimento
local de produtos. A virada da
estratégia já resultou em um
crescimento de 24% na receita
do Brasil no último ano fiscal, fi-
nalizado em agosto, e no ganho
de importância da operação lo-
cal para a matriz.

O objetivo, agora, é manter o
crescimento acima da média
global, que foi de cerca de 5%,
segundo Rodrigo Abreu, presi-
dente da empresa e principal
executivo por trás da mudança
do perfil da filial brasileira. No

comando da
operação desde
2008, Abreu as-
sumiu um ano
depois de um
escândalo fiscal
no qual a subsi-
diária foi acusa-
da de sonega-
ção de impos-
tos. Ele garante
que o episódio
é coisa do passa-
do e não tem re-
flexo na ima-
gem da empre-
sa atualmente.

Fabricação
Abreu explica a
mudança na es-
tratégia de fa-
bricação local
pela qual a com-

panhia passou sob a sua gestão.
Em 2010, quando decidiu ini-
ciar a produção no Brasil, a em-
presa optou pela produção de
set-top boxes para a Net, por
conta de um contrato que pre-
via a entrega de 300 mil apare-
lhos ao longo de três anos. Ago-
ra, a empresa não quer se focar
apenas em um cliente.

“Ao invés de ser simplesmen-
te uma operação de manufatura

por conta de um contrato resol-
vemos trazer neste ano para pro-
dução local uma de nossas prin-
cipais linhas de roteadores”.
Agora, com a mudança estraté-
gia, a empresa pretende iniciar
também a produção de três mo-
delos de switches no ano que
vem. “A filial brasileira é uma
das que mais cresce para a Cis-
co”, justifica Abreu.

Dentro da nova estratégia, as

pequenas e médias empresas
também vêm ganhando impor-
tância. Na última semana, a em-
presa deu início a uma campa-
nha publicitária voltada especifi-
camente neste segmento com o
objetivo de deixar para trás a ima-
gem de fornecedora focada em
grandes companhias. A nova es-
tratégia inclui também diminui-
ção dos preços de produtos co-
mo roteadores e telefones IP. ■

Entraves para crescimento
ainda são educação deficiente
e problemas de infraestrutura
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