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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a Copa do Mundo de 2014, uma agência de turismo com sede em São Paulo mudou seu 

site de e-commerce para uma nuvem pública, esperando alavancar a escalabilidade e o modelo de 

pagamento por uso da nuvem para lidar  com o fluxo antecipado de clientes  com confiabilidade e de de 

forma rentável. 

O plano falhou de maneira desastrosa. As visitas ao site ficaram muito aquém do esperado. Os turistas 

que visitaram o site abandonaram seus carrinhos de compra com uma taxa de desistência duas vezes 

maior que a normal, alguns reclamaram nas redes sociais sobre o carregamento lento das páginas e 

interrupção das transações. As reservas estavam tão lentas que a empresa aplicou grandes descontos 

em seus serviços semanas antes da Copa do Mundo, resultando em dezenas de milhares de dólares em 

oportunidades de receita perdida.  

Esse foi mais um caso comum de uma boa tecnologia (nuvem) mal implementada. Ou, mais 

precisamente, implementada com uma visão restrita. 

O CIO da empresa escolheu a solução em nuvem para 

atender a uma necessidade de curto prazo: prover 

acesso econômico à capacidade de processamento. 

Mas ele não pensou além dessa necessidade pontual, 

visando o objetivo mais amplo do negócio: a 

experiência positiva do cliente que resulta, em última instância, em vendas. 

Uma análise concluiu que a visão estreita da solução de nuvem deixou o departamento de TI cego para 

várias inter-relações críticas entre pessoas, processos e tecnologia. Por exemplo, embora o seu público-

alvo preferisse fazer compras através de dispositivos móveis, a empresa não pensou em construir uma 

aplicação móvel para complementar o seu site de reservas baseado na web. Um descuido que enviou 

visitantes para os concorrentes mais acessíveis. Os gargalos do site e a latência que deixou os usuários 

tão frustrado foram relacionados ao link público da internet, conectando o site na nuvem à base de 

dados on-premise (local) dos clientes: uma ligação de rede privada confiável teria entregue um 

desempenho mais consistente, permitindo que os usuários completassem as reservas. 

A agência de turismo não foi a única a enfrentar esse tipo de situação. Muitas empresas ainda 

implementam novas tecnologias de maneira pontual, abordagem que pode aumentar os custos e a 

complexidade da área de TI, resultando em perdas de eficiência e flexibilidade. De acordo com uma 

pesquisa da Frost & Sullivan, mais da metade dos investimentos em TI na América Latina ainda são feitos 

na área de hardware, em comparação com 30% nas regiões mais desenvolvidas, onde plataformas de 

software flexíveis estão diminuindo a dependência do hardware. 

Mais da metade dos investimentos em 
TI na América Latina ainda são feitos na 
área de hardware, em comparação com 
30% nas regiões mais desenvolvidas. 
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Atualmente, os investimentos em TI exigem um novo olhar para as necessidades do negócio e soluções 

de tecnologia, uma visão que vai além de selecionar uma única solução tecnológica para responder a 

uma necessidade específica. Ela exige um planejamento tecnológico para conectar as pessoas, processos 

e dados que suportam o negócio. Ela exige uma base flexível e robusta para a “Internet das Coisas”. 

Neste white paper a Frost & Sullivan discorre sobre as oportunidades e os desafios enfrentados por 

empresas no processo de implementação de tecnologias transformadoras. Discutimos a necessidade 

urgente de CIOs em impulsionar a mudança nos seus negócios, não apenas pela adoção de tecnologias 

pontuais, mas fornecendo a base para apoiar uma nova geração de tecnologias transformadoras. 

Apresentaremos os critérios para selecionar com sucesso um parceiro de serviços de tecnologia para 

guiá-lo através da transformação. Por fim, avaliamos como uma parceria com a Cisco pode ajudar 

empresas visionárias a planejar, construir e gerir o seu planejamento tecnológico. 

O CENÁRIO DAS TECNOLOGIAS TRANSFORMADORAS DE NEGÓCIOS 

 

Se você é um CIO, CTO, ou qualquer líder empresarial responsável pela entrega de recursos 

tecnológicos à empresa , você já sabe o potencial transformador das atuais tendências de TI . Quase 

80% das empresas em todo o mundo já adotaram serviços em nuvem. Os dispositivos e aplicações 

móveis são onipresentes. As mídias sociais, antes considerada fonte de distração à produtividade, 

agora são tidas como uma forma primária de se comunicar com clientes existentes e potenciais. A 

análise de dados está reestruturando a forma como as empresas tomam decisões. E transpassando 

todos esses temas está a segurança – dada pela necessidade de cumprir com os regulamentos, estar 

em linha com as melhores práticas da indústria e, acima de tudo, estimular a confiança dos 

stakeholders. 

Para as empresas, cada área de tecnologia é uma nova oportunidade para o crescimento do 

negócio. No entanto, todas as soluções de tecnologia apresentam riscos. Quando as soluções são 

escolhidas de formal individual para resolver uma necessidade particular, ao invés de compor uma 

estratégia tecnológica holística, os riscos se multiplicam. Por exemplo : 

Mobilidade: os latino americanos estão entre os usuários de celular mais ávidos 

do mundo. Mais de 118 milhões de smartphones deverão ser vendidos na região 

até 2017, de acordo com pesquisas da Frost & Sullivan. Os benefícios da 

mobilidade para as empresas são claros: tornar mais fácil o acesso a aplicações 

remotamente, seja para funcionários, parceiros ou clientes; melhorar a 

produtividade dos funcionários; criar novos canais de acesso ao mercado; e aumentar a satisfação dos 

clientes. O comércio móvel é especialmente popular na América Latina: cerca de 32% dos 

consumidores afirmam já ter comprado utilizando seus smartphones e 24% dizem ter comprado via 
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tablet no ano passado, de acordo com o Latin Post.1  Uma política de mobilidade flexível é essencial 

para atrair e reter funcionários jovens que tendem a não gostar de laptops empresariais e smartphones 

corporativos de modelos ultrapassados.  

Muitas empresas estão lutando para conseguir alavancar o uso da mobilidade. Por um lado, as políticas 

de "Bring Your Own Device" (BYOD) ainda estão evoluindo, e as empresas estão descobrindo qual o 

equilíbrio entre a liberdade de escolha dos funcionários e a proteçãos dos dados corporativos. Por outro 

lado, a fim de atender as expectativas dos clientes, as empresas devem investir em aplicações móveis 

(uma lição aprendida tardiamente pela agência de turismo brasileira), e mesmo assim, os clientes 

tendem a culpar a empresa pelo desempenho lento da aplicação e por falhas de segurança. 

Analytics: Softwares de inteligência de negócio (BI) e analytics de alto 

desempenho estão ajudando as empresas a tomar decisões de maneira mais 

inteligente e rápida. Enquanto as empresas latino americanas têm sido cautelosas 

em adotar esse tipo de software, a taxa de crescimento nos próximos anos deverá 

superar a maior parte do mundo. Por exemplo, no Brasil, pouco mais de 11% das 

empresas afirmam usar ferramentas de business analytics, outros 55% estão planejando adotar 

analytics nos próximos anos. Como resultado, a receita de software de business analytics irá crescer a 

uma taxa média de 32% ao ano até 2018. É esperado que empresas de todos os portes incorporem 

ferramentas de analytics em seus processos decisórios.  

No entanto, como toda tecnologia, os softwares de BI não funcionam no vácuo. Para apoiar os 

processos de negócio , os gerentes de TI precisam entregar capacidade e arquitetura de armazenamento 

adequados, fazendo uso de ambientes na nuvem, on-premise e/ou ambientes hosteados. Eles precisam 

desenvolver e testar continuamente suas operações de backup e de recuperação, para garantir que os 

dados e o software de analytics operem sem interrupções. Além disso, os gerentes de TI precisam 

estabelecer perfis de segurança consistentes para os dados em trânsito e os dados em repouso, 

assegurando a proteção de dados arquivados e do backup. 

Redes Sociais: Os latino americanos usam redes sociais de forma intensiva. De 

acordo com a e-marketer2, os sites de redes sociais possuem cerca de 227 milhões 

de usuários na região. Para atingir esse público, as empresas estão gastando cerca 

de US$500 milhões em publicidade em redes sociais. O investimento faz sentido: ao 

atingir o público-alvo , onde eles passam o tempo, as empresas podem aumentar seu 

conhecimento de marca, receita e satisfação do cliente. Além disso, a rede social social permite um 

diálogo com os clientes, que esperam que suas opiniões sejam ouvidas e tratadas. 

Para as empresas que implementam de forma correta, a estratégia de rede social cria um canal de 

contato com o cliente eficaz, e pode render dados valiosos para serem extraídos e analisados. No 

                                                           
1
 Latin America Tech Trends: Rise of Smartphones, Tablets, and Internet in the Region, Latin Post, March, 2014.  

2
 Social Network Ad Spending Approaching the Half-Billion Mark in Latin America, e-marketing, Maio, 2014. 

http://www.latinpost.com/articles/9139/20140318/latin-america-tech-trends-rise-smartphones-tablets-internet-region.htm
http://www.emarketer.com/Article/Social-Network-Ad-Spending-Approaching-Half-Billion-Mark-Latin-America/1010875
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entanto, essa estratégia também apresenta desafios associados à segurança, privacidade e 

conformidade com regulações. Além disso, como descoberto pela agência de turismo, uma rede social 

pode espalhar rapidamente a insatisfação do cliente, exigindo, portanto, o desenvolvimento de 

processos de grande alcance para acompanhar a implementação da tecnologia. 

Nuvem:  A nuvem é tanto um modelo de negócio quanto uma tecnologia. Em 

última instância trata-se de uma forma de criar e entregar recursos tecnológicos 

para os usuários internos e externos. Adoção de soluções em nuvem está 

crescendo em toda a América Latina. Por exemplo, quase metade das empresas 

brasileiras afirmam utilizar serviços em nuvem atualmente e outros 30% planejam  

adotá-la no próximo ano. Muitos usuários são atraídos pelo modelo de nuvem pública devido a sua 

vantagem de custo (não requer investimento inicial), escalabilidade, velocidade para chegar ao 

mercado, e ausência de obrigações (carência) em contratos. 

No entanto, a nuvem apresenta desafios. Apesar de avanços por parte dos prestadores de serviços em 

nuvem, o modelo de infraestrutura multi-tenant compartilhada ainda representa um risco de segurança 

e conformidade. O desempenho do aplicativo pode ser inconsistente (lição aprendida pela agência de 

turismo). Não obstante, a baixa barreira  de entrada dá origem a "shadow IT", funcionários não técnicos 

que se inscrevem para aplicações de negócios por conta própria. Além disso,  as empresas que já 

utilizam soluções em nuvem estão descobrindo, que o maior valor (em termos de custo benefício e 

controle) é resultado da integração de múltiplos ambientes de nuvem e data center em uma nuvem 

híbrida. Infelizmente, poucos provedores oferecem ferramentas suficientes e um número pequeno de 

empresas têm equipes com experiência suficiente para criar uma "intercloud " utilizável. 

Segurança: Subjacente a cada nova tecnologia, bem como todas as soluções do 

legado, são preocupações de segurança. As violações de dados são amplamente 

divulgadas e atingem os quatro cantos do mundo. Um exemplo de falha de 

segurança ocorreu recentemente no Brasil, atingindo um modelo de pagamento 

bem difundido, o boleto bancário. Caso o ataque não tivesse sido evitado, a fraude 

nos boletos poderia ter resultado em perdas de até US$ 3,75 bilhões3. Com ameaças vindo de todas as 

direções, os CIOs precisam garantir que sejam cumpridos os requisitos legais para o tratamento dos 

dados, bem como precisam manter de forma segura a propriedade de dados corporativos e ganhar a 

confiança dos seus clientes. Para atingir esse objetivo são necessárias mais do que soluções pontuais 

para cada tecnologia ou aplicação, é preciso criar um perfil de segurança coeso e abrangente, aplicado 

consistentemente, e testado e atualizado regularmente. 

Como é possível o CIO suportar as demandas de negócio, que requerem a implementação de novas 

tecnologias, e ao mesmo tempo minimizar os riscos? A resposta começa pela compreensão de que os 

produtos e processos em silos não são suficientes para um mundo interconectado e, portanto, 

                                                           
3
 Data Breach Bulletin: Brazilian Banks Lose $3.75 Billion Because Of Boleto Malware, Forbes, Julho, 2014. 

http://www.forbes.com/sites/katevinton/2014/07/07/data-breach-bulletin-brazilian-banks-lose-3-75-billion-because-of-boleto-malware/
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desenvolver uma abordagem holística que atenda as necessidades únicas do seu negócio se torna 

fundamental. 

 

O NOVO PAPEL DO CIO:  UNINDO AS PONTAS  

Muitos CIOs têm aprendido que o ambiente de negócios ágil da atualidade não pode ser suportado por 

um modelo baseado em hardware, que é inflexível, dependente de investimentos altos e difícil de 

implementar e manter. No futuro, os departamentos de TI não serão mais responsáveis pela gestão dos 

bens, mas sim pela entrega de serviços à empresa. Soluções de tecnologia poderão ser construídas no 

local ou na nuvem e serão gerenciadas pelo departamento de TI ou por um parceiro. O departamento 

de TI escolherá a solução melhor e mais rentável, com a configuração e o fornecedor mais adequado 

para cada situação. A fim de garantir a consistência , 

segurança e boa relação custo- benefício, a TI deverá ser 

capaz de gerir as opções de forma holística, e não como 

soluções pontuais.  

Transformações são necessárias à sobrevivência do 

negócio. As empresas que esperam muito (ou ignoram o 

ambiente de negócios em mudança) irão perder mercado para concorrentes mais experientes. Portanto, 

a empresa  depende do CIO para levá-la para um futuro de sucesso . 

Para proteger e expandir seus negócios, os CIOs precisam romper com velhos padrões sobre a criação e 

entrega de recursos de TI, e estabelecer um plano pró-ativo para o futuro. Isso significa que será 

necessário encontrar o parceiro de serviço de tecnologia adequado – um parceiro reconhecido na 

indústria, com conhecimento e experiência para  te ajudar a elaborar e implementar um planejamento 

tecnológico para o futuro do seu negócio.  

 

ESTABELECER PARCERIA COM UM ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA: O IMPACTO NO 

ORÇAMENTO  

 

Se o seu negócio ainda não teve experiência com  serviços profissionais e gerenciados, você pode estar 

se perguntando se você pode dar ao luxo de contratar um especialista. Mas, a verdadeira questão é, 

será que você pode se dar ao luxo de não contratar? 

Em geral, as empresas latino americanas acreditam que é importante o apoio de um especialista 

terceirizado na implementação de novas tecnologias. De acordo com uma pesquisa recente da Frost & 

Sullivan, 98% dos tomadores de decisão da América Latina afirmaram que já têm ou estão propensos a 

contratar especialistas terceirizados para auxiliar na implementação da sua estratégia de nuvem. O que 

Para proteger e expandir seus negócios, 
os CIOs precisam romper com velhos 
padrões sobre a criação e entrega de 
recursos de TI, e estabelecer um plano 
pró-ativo para o futuro. Isso significa 
encontrar o parceiro adequado. 
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essas empresas sabem é que um especialista terceirizado pode proporcionar resultados melhores e mais 

rápido do que contratar e/ou desenvolver competências em várias áreas de tecnologia dentro da 

empresa . 

No processo de escolha de um parceiro, calcule qual o 

impacto da implementação bem sucedida de tecnologias 

nos seus processos e objetivos de negócio.  Considere, 

por exemplo: 

 Perda de receita resultante de aplicações lentas e de baixo desempenho.  

 Perda de produtividade derivada de ferramentas de colaboração ineficientes ou 
inexistentes.  

 Perda de receita associada à insatisfação do cliente.   

 Custos associados a pagamentos de SLA, atados ao pobre desempenho de sistemas 

Sua análise provavelmente mostrará que o parceiro de serviços certo o ajudará a atingir: a agilidade que 

você necessita para responder rapidamente às condições de mercado; resistência para garantir 

comunicação 24/7; e  a proteção dos dados corporativos, tornando mais fácil justificar o custo da 

contratação do serviço. 

ESCOLHENDO UM PARCEIRO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS  

 

Há uma série de empresas que desejam ajudá-lo a desenvolver e executar sua estratégias de 

tecnologia. Algumas são especialistas que oferecem 

seus serviços de planejamento, sem custos, para 

seduzi-lo  e estimulá-lo a comprar suas soluções de 

tecnologia estritamente definidas. Outros são 

consultores generalistas, que se destacam em 

apresentações de PowerPoint, mas não possuem 

grande experiência em TI no mundo real. Ainda há 

aqueles, que fingem ouvir suas necessidades únicas, mas entregam o mesmo plano genérico para 

todos os seus clientes . 

Todavia, sua empresa é única, com as suas próprias prioridades, objetivos de negócios e 

investimentos para defender. Toda empresa está em uma posição diferente quando se trata de 

adoção de tecnologia  e com prazos diferentes para a conclusão de cada etapa. Se você escolher 

um parceiro que não entende tais distinções, a sua evolução tecnológica pode ser paralisada, ou 

pior,  resultar na perda de tempo e de recursos preciosos. Por exemplo, evite escolher um 

consultor com experiência em apenas uma ou duas áreas tecnológicas, ele provavelmente irá 

oferecer soluções pontuais difíceis ou quase impossíveis de se integrar no futuro. Essa abordagem 

aumenta a carga e os custos de gestão, e restringe a agilidade. Em vez disso, procure um parceiro 

Escolha um parceiro com visão para ir 
além das soluções de hoje, assegurando 
a proteção dos seus investimentos no 
futuro.  

Consultores com experiência em apenas 
uma ou duas áreas tecnológicas 
provavelmente irão oferecer soluções 
pontuais difíceis ou quase impossíveis 
de se integrar no futuro. 
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que possa ajudá-lo a investir sabiamente em suas necessidades tecnológicas imediatas e de longo 

prazo, o que lhe permite construir uma base única para o crescimento futuro. 

Ao pesquisar os parceiros de serviços de tecnologia disponíveis para ajudar a desenvolver, 

implementar e gerenciar sua estratégia de tecnologia de ponta-a-ponta, procure as seguintes 

características: 

 Visão inovadora: Seu planejamento de tecnologia é projetado para ajudá-lo a apoiar e levar o 

seu negócio para o futuro. Se o seu parceiro não pode articular sua própria visão inovadora, 

como ele será capaz de ajudá-lo? Se o seu parceiro está tendo uma abordagem reativa à 

tecnologia, como você pode ficar à frente de seus concorrentes? Escolha um parceiro com  

visão além das soluções de hoje , para garantir a proteção dos seus investimentos no futuro.  

 Experiência local e global: Muitos se deparam com a seguinte dúvida: devo escolher um 

parceiro local que compreende a América Latina ou um parceiro global que traz uma 

perspectiva mundial? Você não deveria ter que escolher entre um ou outro. Procure um 

parceiro que opere globalmente, para alavancar as melhores práticas globais, mas que 

tenha presença local, para ajudá-lo desde o planejamento, até a implementação e o 

suporte. 

 Amplo conhecimento tecnológico: Encontre um parceiro que abranja todas as principais 

tecnologias.  A tecnologia interliga pessoas, processos, dados e objetos. Portanto, não é 

suficiente compreender apenas uma ou duas áreas tecnológicas. 

 

 Amplo portólio de produtos, serviços e software reconhecidos no mercado: Para ajudá-lo a 

estabelecer uma base tecnológica ideal, o parceiro deve ter acesso a uma ampla gama de 

soluções de tecnologia líderes do setor. 

 

 Metodologia comprovada:  Muitos provedores de serviço de tecnologia irão lhe dizer como o 

seu negócio deveria ser, mas eles são insuficientes quando se trata de ajudar você a chegar 

lá. Os serviços de consultoria devem usar uma abordagem disciplinada, delimitada por prazos 

e resultados mensuráveis. A metodologia deve ser flexível o suficiente para acomodar a 

situação única da sua empresa, mas firme o suficiente para garantir os resultados. 
 

Estes critérios podem ser um pouco diferente dos que você usou no passado para contratar 

parceiros de serviços de tecnologia. A visão inovadora, e a amplitude do portfólio e dos 

conhecimentos tecnológico são elementos que não foram relevantes ou necessários no passado, 

mas serão extremamente importantes para o futuro. Por essa razão, os CIOs provavelmente terão 

que ampliar sua busca por parceiros que vão além dos provedores habituais e explorar potenciais 

parceiros que podem não ter sido considerado antes. Um bom ponto de partida é a Cisco. 
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POR QUE CONSIDERAR A CISCO SERVIÇOS COMO SEU PARCEIRO DE CONSULTORIA 

TECNOLÓGICA  

Alguns CIOs podem se surpreender ao saber que a Cisco é mais do que um fornecedor líder de TI. A 

empresa também é uma provedora líder de 

serviços de tecnologia. As capacidades únicas da 

Cisco para ajudar as empresas a desenvolver seu 

planejamento de tecnologia incluem: 

 Visão inovadora:  Cisco introduziu uma 

abordagem compreensiva e coerente 

para a tecnologia, que a empresa se 

refere como a "Internet das Coisas". O 

conceito arrojado começa com o 

reconhecimento de que a tecnologia 

tornou-se o tecido conector que abrange 

pessoas, processos e dados, em todas as 

áreas do negócio. Ao começar com uma 

visão tão forte, a Cisco está bem 

posicionada para orientar a sua empresa 

através dos passos de: planejar, construir e gerenciar seu ambiente de tecnologia de ponta-a-

ponta. 

 Presença local e global: Com aproximadamente 75.000 funcionários distribuídos entre 380 
cidades no mundo e em mais de 165 países, a Cisco está posicionada para apoiar a sua 
crescente organização local, regional ou global. 

 Ampla experiência tecnológica: A equipe de consultores de serviços profissionais da Cisco 

tem profundo conhecimento em áreas como segurança, rede, infraestrutura e aplicações 

em nuvem, colaboração, e plataformas. Graças à longa experiência da Cisco em integração 

de sistemas e dados, os consultores são capazes de ajudá-lo a construir uma infraestrutura 

segura, otimizada e pronta para a nuvem como a base do seu planejamento tecnológico. 

 Amplo portfólio: Como os especialistas da Cisco têm acesso a uma ampla gama de ofertas 

de tecnologias da Cisco e de seus parceiros, eles são capazes de recomendar uma solução 

ótima que está alinhada com suas prioridades de negócios e complementa seus próprios 

recursos. 

 Metodologia comprovada: Os consultores da Cisco já trabalharam com milhares das 

empresas mais exigentes do mundo, ganhando conhecimento em cada trabalho e 

alavancando o sucesso. O envolvimento personalizado é parte da metodologia dos dez 

dominios tecnológicos da Cisco, mostrada abaixo:  

Fonte: Cisco 
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A metodologia dos dez dominios tecnológicos da Cisco oferece uma visão das principais 

infraestruturas de TI e de data center pelas quais um CIO é responsável, o que o permite mapear 

as competências, capacidades e inter-relações entre os componentes e camadas. Durante um 

contrato de serviço, os especialistas da Cisco irão ajudar a identificar e corrigir as lacunas. As 

empresas podem selecionar um ou mais domínios para se concentrar, sendo que essa 

metodologia de referência lhes permitirá adicionar domínios no futuro, conforme o negócio 

amadureça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cisco 
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CONCLUSÃO 

Os líderes de empresas e CIOs, especialmente, são cobrados por impulsionar o negócio com o uso 

de tecnologia. Mas, muitas vezes , eles lutam para implementar novas tecnologias e criam um ciclo 

frenético de atividades que não resultam no crescimento do negócio ou na superação dos 

concorrentes.  

A resposta é desenvolver e implementar um planejamento tecnológico holístico, que começa com 

uma infraestrutura de TI flexível e evolui para compreender as funções e processos de negócios. 

Todavia, tal solução está fora do alcance para a maioria das empresas, que não têm a experiência e 

os recursos na própria equipe para desenvolver uma abordagem abrangente. 

A Cisco oferece uma visão única e uma metodologia comprovada para empresas com visão de 

futuro planejarem, construirem e gerenciarem seu roadmap tecnológico. O conceito de "Internet 

das Coisas" refere-se a um futuro em que a tecnologia é parte de todos os aspectos do negócio, 

conectando pessoas, processos, dados e coisa, de modo a otimizar a eficiência e a produtividade. A 

Internet das Coisas tem uma base na nuvem, mas abrange todos os domínios de TI e data center, 

redesenhando processos e reconstruindo relacionamentos para criar uma empresa baseada em 

tecnologia ágil e operando em níveis ótimos.   

Para muitas empresas, um compromisso com os serviços da Cisco podem significar a diferença entre 

o sucesso e o fracasso empresarial. Para os CIOs que desejam investir no futuro de sua empresa, 

basta apenas uma ligação. 
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Na Cisco (NASDAQ: CSCO) os clientes vêm em primeiro lugar e criar parcerias duradouras com clientes 
e trabalhar em conjunto para identificar suas necessidades e oferecer soluções que suportem seu 
sucesso são partes parte integrantes de nosso DNA.  
O conceito de soluções desenvolvidas para atender desafios específicos de seus clientes tem 
permeado a estratégia da Cisco desde sua formação. Marido e Mulher, Len Bosack e Sandy Lerner, 
trabalhavam na Universidade de Stanford e queriam enviar emails de seus respectivos escritórios 
localizados em diferentes edifícios, todavia, não era possível estabelecer tal comunicação devido a 
deficiências tecnológicas. Uma tecnologia deveria ser inventada para lidar com diferentes protocolos 
de área local e, como resultado deste desafio, foi criado o roteador multi protocolo.  

Desde então, a Cisco tem moldado o futuro da Internet, por meio da geração de valor sem 

precedentes e de oportunidades para nossos clientes, funcionários, investidores e parceiros de 

ecossistema. A Cisco tornou-se líder mundial em redes, transformando a maneira como as pessoas se 

conectam, comunicam e colaboram. 

 

Para mais informações, visite:  
   www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/index.html 

   www.cisco.com/go/iot 

 

SOBRE A FROST & SULLIVAN  

Frost & Sullivan, uma empresa global de consultoria especializada em estratégias de crescimento. Nossa 

premissa se baseia na criação de valor através da relação de parceria entre cliente e empresa o que 

possibilita o desenvolvimento de estratégias inovadoras a mais de 50 anos. Nossa expertise integra os 

serviços de Growth Consulting™, Growth Partnership Services™ e Serviços de Treinamento Corporativo, 

todos com o foco no desenvolvimento de oportunidades de crescimento. 

Para mais informações visite www.frost.com. 
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