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A Cisco entende que o crescimento 
transformacional sustentável é 
essencial ao plano de desenvolvimento 
econômico e social do Brasil, que 
caminha para, em breve, tornar-se a 
quinta maior economia do planeta.  
A Cisco tem orgulho de ser uma 
parceira estratégica do Brasil.
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A Cisco contribui com o futuro 
do Brasil, unindo conhecimento e 
recursos tecnológicos, que têm o 
poder de multiplicar os impactos 
sociais e econômicos através da 
inovação e do crescimento sustentável 
que nosso país almeja. A Cisco Brasil 
desenvolve iniciativas abrangentes 
de responsabilidade social, alinhadas 
com as prioridades da sociedade e do 
governo brasileiro, focadas nas áreas 
de educação, saúde e inclusão social.

A estratégia de reponsabilidade social da Cisco é baseada 
na equação “Você + Redes = ImpactoX” e se concentra em 
cinco pilares importantes: governança e ética, cadeia de 
suprimentos,nossas pessoas, sociedade e meio ambiente. 
Com isso, alinhamos nossas prioridades com as do Brasil. 
Por exemplo, nossos programas de investimento social 
têm como objetivo levar assistência médica e educação a 
comunidades carentes em todo o mundo. 

Acreditamos que a melhor maneira de desenvolver o 
potencial humano é através da educação e inclusão 
social. No Brasil, uma clara oportunidade é o treinamento 
e capacitação das novas gerações de profissionais de 
Tecnologias da Informação e Comunicação(TIC). De 
acordo com a empresa de pesquisas IDC (International 
Data Corporation), no Brasil, em 2011havia um déficit de 
22% entre a oferta e a demanda de profissionais de TIC. 
Segundo a mesma pesquisa, este déficit tende a aumentar 
para 32% até 2015. Esta escassez representará mais de 
100.000 profissionais de TIC qualificados até 2015. No 
Brasil, o programa educacional Cisco Networking Academy 
já teve aproximadamente 115.000 alunos matriculados até 
o momento, desenvolvendo conhecimentos em redes de 
comunicação e estimulando o crescimento econômico. 
Estamos contribuindo assim com o desenvolvimento de 
mão de obra qualificada e com habilidades altamente 
demandadas pelo mercado. O programa oferece uma 
alternativa a setores marginalizados da sociedade. 

No Brasil, as distâncias geográficas e a falta de médicos 
representam grandes desafios à área da saúde e que 
podem também ser minimizados através das TIC. 
Identificamos a saúde infantil como uma área de enfoque 
e nosso objetivo é melhorar o acesso a melhores serviços 
através de tecnologias de colaboração e computação 
em nuvem (Cloud Computing). Firmaremos parcerias 
com instituições acadêmicas, autoridades de saúde, 
organizações não governamentais (ONGs) e outros 
possíveis parceiros para definir novos modelos de 
assistência médica utilizando as soluções da Cisco.

Mensagem de Rodrigo Dienstmann

http://
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Em 2012, a Rio+20 discutiu a importância dos problemas 
ambientais no Brasil e apontou a biodiversidade e a água como 
desafios cada vez maiores. A Planetary Skin Institute, que 
trata de questões de escassez de recursos, é uma importante 
iniciativa no Brasil, e que, desde o início, teve o envolvimento 
da Cisco.

Os brasileiros acreditam no poder da tecnologia e já 
representam a quinta maior população mundial de usuários 
de Internet, de acordo com a UIT (União Internacional de 
Telecomunicações). Como parte dos nossos princípios de 
governançae ética, trabalhamos para garantir os fundamentos 
à proteção dos dados e privacidade dos usuários, para que o 
povo brasileiro usufrua livremente dos recursos de TIC.

No Brasil, a equação da Cisco Você + Redes = ImpactoX está 
funcionando muito bem. Nossa estratégia empresarial e de 
Responsabilidade Social integram-se para que possamos 
continuar sendo um parceiro de confiança de importantes 
instituições, como o governo brasileiro e o setor privado, na 
busca do desenvolvimento sustentável e de longo prazo.

Rodrigo Dienstmann 
Presidente da Cisco do Brasil

“O verdadeiro valor da Cisco não está apenas no que 
fazemos, mas também naquilo que tornamos possível. 
A inovação empresarial sustenta nosso desempenho 
de CSR e, à medida que a renovação ocorre, ajudamos 
a quebrar as barreiras que sufocam o crescimento 
econômico e bloqueiam a sustentabilidade ambiental.  
A educação e a Internet são dois grandes equalizadores 
e através da utilização da tecnologia (assim como na 
colaboração com nossos funcionários, parceiros e 
governos), estamos transformando vidas”.

John Chambers  
Presidente e CEO

“A tecnologia, as parcerias e os conhecimentos que 
a Cisco utiliza para ajudar seus clientes também 
desempenham um papel fundamental na multiplicação 
de impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. 
Através de nosso pessoal e das redes de tecnologia, 
a Cisco tem meios para lidar com questões mundiais 
urgentes, como o acesso deficiente à assistência 
médica, sistemas educacionais com baixo desempenho 
e o aumento das emissões dos gases do efeito estufa”.

Tae Yoo  
Vice-Presidente Sênior de Assuntos Corporativos 

http://www.cisco.com/go/csrreport
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O compromisso da Cisco com uma conduta ética e forte governança 
corporativa nos ajudou a construir uma empresa dinâmica com um 
programa de responsabilidade social corporativa (CSR) mundialmente 
reconhecido. Nossa equipe de liderança (incluindo líderes locais no 
Brasil) está totalmente comprometida com a CSR e pretende contribuir 
com as metas de desenvolvimento sustentável, incorporando nossa 
estratégia de CSR em nossas principais atividades.

Governança e ética

Gerenciamento de CSR 
A Cisco gerencia atividades de CSR com a ajuda de 
seus próprios especialistas no assunto e partes externas 
interessadas. As experiências e percepções desses 
profissionais nos ajudam a focar em áreas que são mais 
importantes à nossa empresa e às pessoas e comunidades 
com quem interagimos.

Colaboração 
A Cisco usa os dados de mercado para desenvolver 
nossas estratégias e iniciativas de CSR, além de melhorar 
constantemente nossos relatórios. Esses dados nos 
ajudam a alinhar nossa empresa com as demandas da 
sociedade e a priorizar problemas, ao mesmo tempo em 
que nos oferecem uma visão importante das perspectivas 
externas, criando relacionamentos contínuos com os 
principais influenciadores e oferecendo oportunidades de 
aprendizagem.

A Cisco organiza sessões anuais e mundiais de 
integração que reúnem diferentes atores de todo o mundo 
através da Cisco TelePresence. No ano fiscal de 2012, 
realizamos nossa primeira sessão específica para o país, 
reunindo representantes brasileiros da área acadêmica 
e de organizações não governamentais. A sessão foi 
programada para ocorrer logo após a Cúpula da Terra 
Rio+20 (consulte o estudo de caso na página 7). As partes 
interessadas reconheceram que o ponto forte da Cisco é 
a utilização da tecnologia para apoiar o desenvolvimento 
sustentável. 

Código de conduta empresarial
A conduta empresarial ética é essencial para nos ajudar a 
atrair e manter clientes, parceiros de negócios e funcionários 
talentosos. Produtos e serviços modernos acarretam 
novos desafios éticos à medida que o mundo passa por 
transformações. A integridade é um dos nossos valores 
centrais mais importantes, e impulsiona nosso compromisso 
em manter os altos padrões de ética e direitos humanos.
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O Código de Conduta Empresarial da Cisco define 
nossas expectativas de comportamento ético em relação 
a nossos funcionários. Ele fornece informações sobre 
nossas políticas e procedimentos, diretrizes para tomada 
de decisão e exemplos reais de possíveis dilemas éticos 
relacionados ao trabalho. 

Conformidade 
Todos os anos, os funcionários permanentes da Cisco (em 
países onde isso é permitido por lei, como o Brasil) devem 
ratificar a leitura e conformidade com o Código de Conduta 
Empresarial, para renovar seu compromisso com os mais 
altos padrões de conduta ética e para ler informações 
atualizadas sobre qualquer alteração que possa ter sido 
feita pela Cisco. O Código é atualizado todos os anos.

Direitos humanos
Apoiamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
o Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa política 
estratégica de empresas comprometidas em alinhar suas 
operações e estratégias com 10 princípios universalmente 
aceitos na área de direitos humanos, trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção.

No ano fiscal de 2012, desenvolvemos um roadmap para 
tratar de forma mais sistemática os direitos humanos 
em toda nossa organização. Ele se aplica à estrutura 
e às recomendações apresentadas pelos Princípios 
Orientadores em Empresas e Direitos Humanos 
desenvolvidos pelo Representante Especial da ONU, John 
Ruggie, e endossados pelo Conselho de Direitos Humanos 
da ONU. Nosso roadmap de direitos humanos abrange 
quatro áreas fundamentais: política, governança, diligência 
e recuperação.

Uma das primeiras etapas do roadmap foi criar uma 
política global de direitos humanos, que verbaliza nosso 
compromisso e descreve nossa abordagem em áreas de 
impacto considerável. O patrocinador executivo da política 
é Randy Pond, Vice-Presidente Executivo de Operações, 
Processos e Sistemas.

Privacidade e proteção de dados
Responder às preocupações sobre privacidade e 
segurança de dados é cada vez mais crítico para a Cisco. 
Estamos mudando para um “mundo interconectado de 
muitas nuvens”, que modifica a maneira como as pessoas e 
organizações armazenam e compartilham informações. Isso 
é ainda mais importante em setores como a saúde, uma 
prioridade nacional no Brasil, que pode trazer benefícios 
sociais abrangentes, mas apenas se os pacientes e 
médicos tiverem certeza de que suas informações pessoais 
estão protegidas. Nossas medidas robustas de segurança 
de dados estão evoluindo continuamente para atender 
a novos desafios, e trabalhamos para aumentar nossa 
consciência sobre possíveis riscos de segurança entre 
funcionários, governos, outras empresas e clientes.

Privacidade em um mundo de muitas nuvens
A popularidade cada vez maior da computação em nuvem 
(baseada na Internet) está mudando a maneira com que as 
organizações e os indivíduos compartilham dados. Manter 
a confiança de nossos clientes, parceiros e funcionários, à 
medida que criamos ofertas nessa área, é fundamental para 
nossa empresa. Nossas ofertas de segurança em nuvem 
incluem: 

•	 Recursos para ajudar provedores e assinantes de serviço 
de nuvem a proteger sua infraestrutura 

•	 Segurança de e-mail, web e inteligência contra ameaças 
de segurança em nuvem para os clientes 

•	 Acesso seguro à nuvem para ajudar as organizações a 
controlar o acesso a recursos e softwares hospedados 
na nuvem, permitindo um ambiente confiável

•	 Conformidade com regulamentações atuais relativas à 
privacidade e proteção de dados 

O website de computação em nuvem da Cisco apresenta 
uma variedade de vídeos dedicados à nuvem. Assista 
“Protecting All Types of Clouds” (Protegendo todos os tipos 
de nuvem) para obter mais informações sobre como a 
Cisco protege a privacidade.

Para obter detalhes completos do nosso programa de 
CSR, leia o Relatório de CSR de 2012 da Cisco, disponível 
em http://csr.cisco.com/ (em inglês).

De olho no Rio: além da Rio+20
A Cisco apoiou os objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Cúpula da Terra Rio+20, em junho 
de 2012, e contribuiu para o debate no Fórum de 
Sustentabilidade Corporativa do Pacto Global das 
Nações Unidas, anexo ao evento.

Concentramos nossas discussões em como a 
tecnologia pode reduzir os riscos de desastres 
e desenvolver resiliência. A Cisco é membro 
do Grupo de Consultoria do Setor Privado do 
Departamento para Redução de Riscos de 
Desastres das Nações Unidas e lidera a equipe 
do setor privado na campanha “Making Cities 
Resilient” das Nações Unidas. 

A Cisco também é um parceiro corporativo no 
projeto “Regeneration Roadmap”, uma iniciativa 
colaborativa com várias facetas, desenvolvida 
pela empresa de pesquisa de CSR GlobeScan e 
o think tank SustainAbility. O projeto tem como 
objetivo promover o desenvolvimento sustentável 
na próxima geração, focando especialmente em 
como o setor privado pode melhorar a estratégia 
de sustentabilidade, aumentar a credibilidade 
e oferecer resultados gerais com mais rapidez. 
Este projeto será uma peça importante de nossa 
abordagem para incentivar o desenvolvimento 
sustentável no Brasil. 

http://www.cisco.com/go/csrreport
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.unglobalcompact.org/
http://csr.cisco.com/pages/human-rights
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/cloud/indepth.html
http://csr.cisco.com/
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A Cisco espera que nossos fornecedores respeitem os mesmos 
padrões elevados de ética, direitos de trabalho, saúde e segurança, 
e que proporcionem o ambiente que oferecemos ao nosso pessoal 
e às operações. Usamos os relacionamentos com nossa rede de 
fornecedores e empresas parceiras (inclusive na América Latina 
e no Brasil) para multiplicar nosso impacto na sustentabilidade 
da cadeia de fornecedores de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC).

Cadeia de suprimentos

Cadeia de suprimentos global da Cisco
A fabricação dos nossos produtos é totalmente terceirizada 
por uma rede de mais de 600 fornecedores e parceiros. 
A empresa possui dois parceiros de fabricação no Brasil 
(consulte o mapa na página 9), para manufatura de produtos 
finais da Cisco.

Responsabilidade da cadeia de suprimentos
Reconhecemos que nossos clientes e outras partes 
interessadas têm uma preocupação cada vez maior ao 
substituir “interesse” por “preocupação”, substituir “em” 
por “com” problemas de sustentabilidade na cadeia de 
suprimentos. Ao aumentar a transparência e tratar da 
sustentabilidade na cadeia de suprimentos, conquistamos 
a confiança do cliente, reduzimos custos, garantimos a 
continuidade do aprovisionamento e protegemos nossa marca.

A Cisco tem como objetivo multiplicar nossa influência nos 
padrões de sustentabilidade e desempenho em toda cadeia 
de suprimentos, através de:
•	 Integração do conceito de sustentabilidade nas práticas 

corporativas rotineiras em todos os estágios do ciclo de 
vida dos produtos que fazem parte de nossa cadeia de 
suprimentos

•	 Trabalho junto a parceiros de fabricação e logística e 
fornecedores de componentes para capacitá-los a gerir os 
impactos de sustentabilidade e melhorar o desempenho

•	 Parcerias com consórcios do setor para desenvolver 
padrões e ferramentas comuns para lidar com 
desafios mais amplos de sustentabilidade na cadeia de 
suprimentos de TIC

Código de conduta do fornecedor
Adotamos o código de conduta da Electronic Industry 
Citizenship Coalition (EICC) como o Código de Conduta 
do Fornecedor da Cisco. Este código descreve o que 
esperamos de nossos fornecedores com respeito à 
responsabilidade social e direitos humanos, meio ambiente, 
ética e governança, saúde e segurança e sistemas de 
gerenciamento relacionados. Em 2012, trabalhamos com 
a EICC para desenvolver a última versão do Código. 
Divulgamos essa versão a nossos fornecedores e 
solicitamos seu compromisso constante em cumpri-la.
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Monitoramos a conformidade dos fornecedores com 
o Código e ajudamos a melhorar seu desempenho 
através de auditorias terceirizadas e planos de ações 
corretivas, de acordo com as diretrizes da EICC. Estes 
nos permitem identificar tendências e oportunidades para 
ajudar os fornecedores a aumentar sua capacidade de 
sustentabilidade.

Objetivo corporativo: auditar metade de nossas 
instalações de fabricação de alto risco e um terço de 
nossos fornecedores de componentes de alto risco no 
ano fiscal de 2013.

Scorecards dos fornecedores
No ano fiscal de 2012, pela primeira vez, integramos 
critérios de sustentabilidade em nosso scorecard 
empresarial de fornecedores preferenciais. O scorecard 
é usado para estabelecer o status do fornecedor 
preferencial e monitorar seu desempenho. Atualmente 
a sustentabilidade representa entre 5% a 8% do score 
total (dependendo do tipo de fornecedor), junto com 
muitos outros critérios, como tecnologia, custo, qualidade, 
capacidade de resposta e colaboração. 

Como parte do scorecard, os fornecedores preenchem 
uma pesquisa de sustentabilidade, e seu desempenho, 
como resultado desta pesquisa, é analisado pelo menos 
uma vez por ano nas revisões empresariais regulares. Os 
fornecedores precisam manter um score alto para obter e 
conservar o status de fornecedor preferencial, sendo que 
os que alcançam um desempenho particularmente bom 
normalmente obtêm mais oportunidades de negócios com 
a Cisco.

Objetivo corporativo: fazer com que 100% dos 
fornecedores preferenciais preencham a pesquisa de 
sustentabilidade do fornecedor da Cisco, autorizando a 
avaliação de seu desempenho de sustentabilidade em 
nossos scorecards empresariais no ano fiscal de 2013.

Colaboração
Os desafios de sustentabilidade mais difíceis não podem 
ser resolvidos apenas por uma empresa. A Cisco promove 
práticas responsáveis em uma cadeia de suprimentos de 
TIC mais ampla, através da colaboração e participação em 
consórcios globais do setor, como a Electronic Industry 
Citizenship Coalition (EICC) e a International Electronics 
Manufacturing Initiative (iNEMI). Esses fóruns permitem à a 

Cisco trocar ideias e associar recursos com empresasdo 
setor, compartilhar melhores práticas, responder às 
preocupações das partes interessadas e influenciar o 
desenvolvimento de padrões do setor.

Para obter detalhes completos do nosso programa de 
CSR, leia o Relatório de CSR de 2012 da Cisco, disponível 
em http://csr.cisco.com/ (em inglês).

Parceiros de Parceiros de Fabricação e Logística da Cisco

1.  Dados baseados nos gastos com fornecedores do terceiro trimestre de 2012, que representa aproximadamente os gastos anuais.

Centros de logística multifuncionais

Locais de fabricação e conformidade

Europa
4%1

Ásia Pacífica
66%1

Américas
30%1

http://www.cisco.com/go/csrreport
http://csr.cisco.com/
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Trabalhar na Cisco é mais do que apenas um emprego. No Brasil, 
como no restante do mundo, nosso objetivo é construir uma força 
de trabalho comprometida, talentosa e motivada. Trabalhamos 
com empenho para inspirar e envolver nossos funcionários. Suas 
ideias, energia e comprometimento impulsionam a inovação e nosso 
sucesso. 

Nossas pessoas

Uma equipe global
Os funcionários da Cisco são especialistas em engenharia, 
vendas e apoio empresarial, com diversas formações, 
habilidades e experiências. Eles trabalham em mais de 475 
escritórios em 165 países. No final do ano fiscal de 2012, 
empregamos mais de 66.000 pessoas, 450 das quais atuam 
no Brasil.

É fundamental que nossa força de trabalho esteja 
preparada para capitalizar as oportunidades à medida 
que desenvolvemos novas tecnologias em mercados em 
expansão, como o Brasil. Isso significa que nossos gerentes 
precisam ter a flexibilidade para se mover entre equipes e 
funções, nossos funcionários devem desenvolver importantes 
habilidades transferíveis para apoiar nossos esforços de 
crescimento e nossa força de trabalho deve estar pronta 
para atender às novas demandas. Nosso compromisso é 
desenvolver líderes futuros com habilidades transferíveis.

Trabalho em equipe
A comunicação e colaboração estão no centro de nosso 
ambiente de trabalho. Contamos com equipes flexíveis 
e multidisciplinares que trabalham juntas em novas 
oportunidades empresariais. Nosso programa Collaboration 
Across Cisco identifica as melhores equipes de trabalho 
multidisciplinares e lhes oferece oportunidades de maior 
reconhecimento. 

No Brasil, a colaboração ocorre através de redes pessoais e 
de tecnologia. Por exemplo:

•	 Reunião anual da Cisco do Brasil: organizada todos os anos 
em julho, nossa reunião anual reúne funcionários de todo o 
Brasil para alinhar estratégias locais com estratégias globais 
e para reconhecer os esforços do ano anterior. 

•	 Reuniões gerais: organizadas trimestralmente usando o 
Cisco WebEx com videoconferência, as reuniões gerais 
permitem o compartilhamento de resultados trimestrais, 
novas estratégias empresariais e iniciativas recentes com 
todos os funcionários que atuam no Brasil. 

•	 WebEx Social: a comunidade online interna e global da 
Cisco é usada por todos os funcionários brasileiros.
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Pulse Survey
Solicitamos regularmente a colaboração de nossos 
funcionários para compreender o que os motiva e para 
descobrir como podemos melhorar a satisfação no 
trabalho. Nossa pesquisa anual Pulse Survey é uma das 
ferramentas de escuta mais importantes da Cisco. É uma 
pesquisa online e confidencial para todos os funcionários 
que ajuda os líderes a apontar as preocupações dos 
funcionários em 10 categorias. Os resultados brasileiros da 
nossa pesquisa global no ano fiscal de 2012 revelaram uma 
base de funcionários positiva e altamente comprometida.

Resultados da pesquisa Pulse

Categoria Ano 
fiscal de 
2012 - 
Global*

Ano 
fiscal de 
2012 - 
Brasil*

Índice de comprometimento 
do funcionário 82 91

Colaboração 87 92

Respeito pelas pessoas 86 93

Comunicação 82 93

Alinhamento organizacional 73 84

Índice de inclusão 82 90

Inovação e excelência 78 87

Índice da gerência 84 91

Desenvolvimento 77 84

Reconhecimento 72 77

* A pontuação máxima é 100

Objetivo corporativo: manter o nível de envolvimento 
dos funcionários maior ou igual a 82% no ano fiscal de 
2013.

Uma cultura aberta e diversificada
Promover um ambiente de inclusão e diversidade cria uma 
cultura que reconhece diferenças e ideias únicas. Cada 
funcionário traz suas próprias experiências de vida, cultura, 
talento e perspectivas à Cisco. Juntos, nossos funcionários 
geram novas ideias, promovem um melhor processo de 
tomada de decisão e criam uma força de trabalho que se 
espelha em nossos clientes e na diversidade do Brasil.

Destaque para as mulheres
O grupo de recursos profissionais (ERG) “Mulheres 
conectadas na tecnologia”, uma rede mundial de 
colaboradoras focada no desenvolvimento da mulher, é um 
dos ERGs mais ativos da empresa no Brasil. O ERG tem 
como objetivo:

•	 Aumentar o número e funções das mulheres nos 
programas do Cisco Networking Academy no Brasil.

•	 Criar a comunidade de mulheres da Cisco através de 
eventos e palestrantes

Oportunidades para colaboradores
Uma força de trabalho altamente qualificada é 
imprescindível para apoiar nosso sucesso. Reconhecemos 
as principais qualificações de nossos colaboradores, e 
oferecemos oportunidades de aprendizado flexível que 
atendam às suas necessidades de desenvolvimento e 
aspirações de carreira. Nossas oportunidades formais e 
informais de aprendizado e desenvolvimento apoiam o 
sucesso dos colaboradores e incentivam a inovação. Isso, 
por sua vez, nos ajuda a reter talentos com as qualificações 
necessárias para atender às mudanças no mercado. 

Objetivo corporativo: oferecer recursos de formação 
a 90% dos diretores e gestores de pessoas até o ano 
fiscal de 2014.

Para obter detalhes completos do nosso programa de 
CSR, leia o Relatório de CSR de 2012 da Cisco, disponível 
em http://csr.cisco.com/ (em inglês).

http://www.cisco.com/go/csrreport
http://csr.cisco.com/
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As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) reúnem 
pessoas para estimular a inovação e melhorar as condições 
de vida. Ao permitir a colaboração entre indivíduos e 
organizações, nossa tecnologia oferece acesso a informações 
e serviços essenciais que melhoram a assistência médica e o 
desenvolvimento da capacidade humana.

Sociedade

Desenvolvimento da capacidade humana
A Cisco acredita que o desenvolvimento da capacidade 
humana ocorre com educação e inclusão social. Temos 
como objetivo conectar a juventude desinteressada e as 
populações mais vulneráveis do Brasil a oportunidades de 
participação em uma economia inovadora e digital.

A consultoria mundial International Data Corporation (IDC) 
descobriu que a demanda por empregos em redes no 
Brasil crescerá de aproximadamente 240.000 em 2012 para 
mais de 360.000 oportunidades até 2015. Para ajudar o 
Brasil a atender essa demanda cada vez maior, a Cisco está 
firmando parcerias com instituições governamentais locais, 
organizações não governamentais e outras organizações 
comunitárias para trazer tecnologias colaborativas que 
promovem inclusão digital e ajudam a desenvolver uma 
força de trabalho altamente qualificada capacitada em TIC. 

O Cisco Networking Academy 
É o nosso maior programa de educação e o que está 
em execução há mais tempo, beneficiando milhões de 
estudantes de diversas formações em todo o mundo. 
Usando tecnologia de computação em nuvem para oferecer 
ensino de TIC de alta qualidade e escalável, o programa 
apoia o crescimento sustentável a longo prazo, preparando 
os alunos para certificações de TIC reconhecidas pelo setor 
e para vagas de entrada no mercado de trabalho, inserindo 
assim novos profissionais de redes qualificados para apoiar 
as economias locais. 

Desde 1998, 560 instrutores lecionaram para mais de 
105.000 alunos em 335 escolas em todo o Brasil. Isso 
equivale a uma contribuição em espécie acima de US$ 37 
milhões do Cisco Networking Academy no Brasil,1 US$ 4,4 
milhões dos quais foram doados no ano fiscal de 2012. As 
mulheres representam 19% dos alunos no Brasil, um pouco 
abaixo das médias mundial e latino americana, e a grande 
maioria dos cursos está disponível em português.

1  Eles incluem software, suporte, experiência, treinamento e design 
do Networking Academy
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Como parte de nossa abordagem para a expansão do 
programa no Brasil, trabalhamos estreitamente com 
parceiros públicos e apoiamos ONGs que desejam 
participar do programa. Há quase 20 academias de ONGs 
ativas no Brasil que oferecem aos jovens um caminho de 
desenvolvimento de carreira em TIC. Ano passado, nossos 
parceiros levaram mais de mil novos alunos carentes ao 
programa. Para cada uma dessas ONGs, a Cisco prepara 
instrutores e oferece assistência para ajudá-las a se 
tornarem escolas autossustentáveis, oferecendo, assim, 
a oportunidade de disponibilizar treinamento gratuito aos 
alunos. Também são oferecidas atividades que ajudam os 
alunos a compreender melhor o mercado de trabalho e a 
conhecer as tecnologias da Cisco.

Exemplos de parcerias acadêmicas importantes no Brasil:
•	 Aldeias	Infantis	SOS:	esse programa, que tem como 

objetivo capacitar as comunidades, oferece abrigo para 
crianças e órfãos em situação vulnerável. O programa 
opera em 17 cidades brasileiras e se tornou uma Cisco 
Networking Academy em maio de 2011. Estamos 
executando um projeto-piloto com as Aldeias Infantis 
SOS em São Paulo e no Rio de Janeiro para oferecer 
treinamento básico em TIC, com a intenção de expandi-lo 
por todo o Brasil nos próximos anos. Até o momento, 129 
alunos concluíram o curso IT Essentials.

•	 Associação	Comunitária	Despertar:	oferece cursos 
artísticos, culturais, esportivos e profissionais para 
crianças e adolescentes carentes em São Paulo. Uma 
Cisco Networking Academy desde 2010, a organização 
formou 324 alunos, ajudando a criar oportunidades para 
os jovens iniciarem suas carreiras.

•	 Centro	de	Integração	Empresa	Escola	(CIEE): essa 
organização é pioneira no conceito de estágios 
como uma atividade complementar para a colocação 
profissional de jovens no Brasil. Com mais de 400 
escritórios no Brasil, o CIEE gerencia 250.000 estágios 
de alunos em todo o país. A Cisco está colaborando com 
o CIEE para melhorar as qualificações em TIC dos alunos 
antes que os estágios sejam iniciados.

•	 Centro Paula Souza: gerencia 210 escolas técnicas e 56 
escolas de ensino superior em 159 municípios em todo 
o estado de São Paulo. No final do ano fiscal de 2012, 
o centro firmou uma parceria com o Cisco Networking 
Academy para fornecer treinamento em TIC em suas 56 
escolas de ensino superior. Pretendemos reproduzir o 
modelo nas 210 escolas técnicas do centro e atender a 
aproximadamente 20.000 alunos. 

•	 SENAC e SENAI: o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) formam uma rede 
nacional de instituições de ensino. Essas instituições 
trabalham com os governos federal e estadual para 
oferecer cursos técnicos de curta duração. O Cisco 
Networking Academy é parceiro do SENAC e SENAI 
há mais de dez anos, levando mais de 80 escolas para 
aproximadamente 40.000 alunos em todo o Brasil.

•	 Programa Jovem Tec: lançado em 2009, o programa 
oferece formação em TIC e estágios para alunos entre 
16 e 21 anos de escolas públicas. O Programa Jovem 
Tec tem parcerias com a prefeitura e o governo do 
estado de São Paulo e formou mais de 1.000 alunos. O 
programa atenderá mais 500 alunos até o final de 2013.

Objetivo corporativo: continuar fortalecendo a nova 
arquitetura do programa de apoio a Academias Cisco 
locais que foi introduzida no ano fiscal de 2012.

De olho no Rio: construção de 
conhecimento
Trabalhar com o governo local é fundamental para 
nossa abordagem, que tem como objetivo unir 
comunidades marginalizadas no Rio de Janeiro e 
capacitar as pessoas em situação vulnerável na 
área de TIC. A Cisco é uma parceira tecnológica 
da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia em 
dois projetos importantes.

O projeto Praças e Naves do Conhecimento, 
iniciado em dezembro de 2011 na comunidade 
de Nova Brasília no Rio de Janeiro, desenvolve 
centros comunitários com a finalidade de oferecer 
oportunidades culturais e educacionais aos 
jovens. Dirigido pela prefeitura do Rio de Janeiro, 
o programa opera atualmente em 15 centros 
comunitários em regiões carentes e favelas 
em todo o Rio. O Cisco Networking Academy 
é uma das muitas iniciativas que os centros 
comunitários oferecem. Até o fim de junho de 
2013, pretendemos oferecer qualificação em TIC 
para mais de 300 jovens. 

A Cisco está trabalhando de forma intensa com 
a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, a 
agência que administra os centros comunitários, 
para ajudar a concretizar a visão da prefeitura do 
Rio de aumentar a integração das comunidades 
marginalizadas. 

A Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia 
também está oferecendo capacitação básica em 
TIC a populações carentes através da iniciativa 
Casa Rio Digital. Como um Centro de Treinamento 
de Instrutores do Cisco Networking Academy, a 
secretaria possui 20 locais por toda a cidade e 
formou 150 alunos no ano fiscal de 2012.

http://www.cisco.com/go/csrreport
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desse projeto-piloto ajudará a melhorar a qualidade e a 
acessibilidade da assistência médica. O projeto melhorará 
a qualidade de vida de crianças com doenças comuns e 
raras, além de estabelecer um modelo para outros estados 
do Brasil e outros países. 

Exemplos de parceiros importantes de assistência médica 
no Brasil:

•	 Universidade Federal de Sergipe

•	 Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe

•	 Clínicas familiares nas cidades de Lagarto e Tobias 
Barreto 

Engajamento de colaboradores
Encorajamos nossos colaboradores a se envolver com suas 
comunidades locais e apoiar projetos que os sensibilizem 
e que se alinhem com as áreas de enfoque de CSR da 
Cisco. O trabalho voluntário em projetos que usam suas 
habilidades de redes e entusiasmo ajuda os colaboradores 
a criar relações mais fortes com nossas comunidades 
e parceiros e fortalece nossa reputação de cidadão 
corporativo ativo. As organizações parceiras se beneficiam 
do conhecimento dos nossos colaboradores para melhorar 
a maneira de operar e liberar recursos.

Civic councils
Nossa equipe de Relações Comunitárias trabalha com o 
Cisco Civic Councils (grupos de líderes de funcionários 
que defendem o investimento social em suas comunidades 
locais) para identificar oportunidades de voluntariado, 
gerenciar produtos comunitários e doações em dinheiro 
e manter parcerias com organizações sem fins lucrativos 
e não governamentais. A Fundação da Cisco recebe 
contribuições de funcionários voluntariando a US$10 por 
hora até o limite de US$1.000 por pessoa por ano  
(e até US$10.000 por equipes de funcionários voluntários) 
somando mais de 2.600 organizações aprovadas em mais 
de 40 países.

Parcerias globais, programas locais
Parceiros são vitais para a abordagem corporativa da 
Cisco em CSR. Trabalhamos com várias organizações 
mundiais para apoiar projetos que reúnem pessoas 
através da tecnologia para incentivar a inovação e o 
empreendedorismo, oferecer bens e serviços essenciais, 
melhorar a educação e a assistência médica e criar 
oportunidades econômicas para pessoas em todo o mundo. 
Muitas dessas parcerias globais têm programas no Brasil.

One Global Economy
A One Global Economy é uma ONG mundial que ajuda 
pessoas de baixa renda a obter acesso a informações, 
conhecimento e recursos para tomar decisões conscientes 
e melhorar suas vidas. A Cisco apoia o desenvolvimento 
de várias iniciativas realizadas pela One Global Economy, 
incluindo o The Beehive, um portal multilíngue que ajuda as 
pessoas a encontrar informações sobre saúde, educação, 
negócios, etc. 

A versão local do The Beehive, Infofacilbrasil.com, é a 
primeira iniciativa conjunta entre a One Global Economy e 
a Cisco na América do Sul. O site foi lançado em agosto 
de 2012 e recebeu até agora aproximadamente 300.000 
visitantes.

Teachers Without Borders
A Teachers Without Borders (TWB) é uma organização 
internacional que tem como objetivo eliminar as 
desigualdades educacionais, especialmente em nações em 
desenvolvimento, treinando professores e compartilhando 
informações com eles. Em janeiro de 2013, habilidades de 
TIC foram ensinadas a 12 professores de escolas públicas 
de São Paulo usando o Cisco WebEx. A Cisco também 
apoiou os esforços da TWB para oferecer a 35 professores 
de São Paulo o Certificado de Proficiência no Ensino um 
programa de desenvolvimento profissional em cinco cursos 
que ajuda os professores a melhorarem seu conhecimento 
profissional e prática em sala de aula.

Objetivo corporativo: continuar a apoiar e a 
participar de programas que aumentem o número 
de alunos que estudam disciplinas em ciências, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM) no 
primeiro e segundo graus, através de parcerias com 
organizações sem fins lucrativos e ONGs.

Setor de saúde
A TIC está revolucionando a assistência médica, ajudando 
a melhorar a eficiência e a reduzir custos para profissionais 
da área da saúde, além de aumentar o acesso aos 
cuidados médicos para pessoas em áreas remotas e 
rurais. Tecnologias de rede, como o Cisco HealthPresence, 
conectam pacientes e médicos independentemente da 
distância, oferecendo um meio para que mais pessoas 
possam ser beneficiadas pela assistência médica local, e 
para que esse serviço possa ser melhor e mais amplamente 
disponibilizado.

No Brasil, a Cisco identificou a assistência médica 
infantil colaborativa como uma área de foco para a 
CSR relacionada à assistência médica. Nosso objetivo 
é melhorar o acesso à assistência médica através da 
colaboração e tecnologia de nuvem, alinhada com 
exigências jurídicas específicas, usando três modelos:

•	 Colaboração de paciente com o médico, que melhorará 
o acesso dos pacientes e familiares

•	 Colaboração entre a assistência primária e a 
especializada, que melhorará a formação e o treinamento 
das equipes de assistência 

•	 Colaboração entre médicos, que melhorará a tomada 
de decisões em centros de assistência médica de 
excelência

Executaremos um projeto-piloto no estado de Sergipe que 
testará cada um desses modelos. A longo prazo, o sucesso 

http://www.thebeehive.org
http://www.Infofacilbrasil.com
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O voluntariado baseado em habilidades apoia o 
desenvolvimento de liderança dos nossos funcionários. 
Cada Civic Council é dirigido por um executivo, além de 
um presidente e co-presidente, cargos que apresentam 
oportunidades para desenvolvimento de habilidades 
exigidas para a estrutura de desempenho da Cisco, 
C-LEAD (colaboração, liderança, execução, aceleração e 
rompimento).

Encorajamos os funcionários a incluírem objetivos de 
voluntariado em seus planos de desenvolvimento pessoal e 
incentivamos os gerentes a organizarem projetos de serviço 
como parte de eventos de integração de equipes. No ano 
fiscal de 2012, os funcionários exerceram 107.150 horas de 
trabalho voluntário no mundo todo, em comparação com as 
166.445 no ano fiscal de 2011. A Cisco observou uma taxa 
muito elevada de voluntariado no ano fiscal de 2011, devido 
em parte a um desafio de voluntariado na celebração do 
25º aniversário da empresa.

No ano fiscal de 2012, lançamos o Cisco Volunteer,X um 
programa de um ano que tem como objetivo encorajar 
líderes da Cisco a apoiarem suas comunidades e inspirarem 
o voluntariado entre funcionários em toda a empresa. 
Lançado em nossa reunião anual de líderes sênior, em maio 
de 2012, mais de 1.000 pessoas se voluntariaram por mais 
de 2.700 horas para apoiar 36 projetos diferentes em 20 
locais em todo o mundo. A competição entre funções e 
regiões é incentivada, com a função e região vencedora 
recebendo uma doação de US$25.000 para a organização 
de sua escolha.

O Civic Council da Cisco no Brasil colabora com duas 
organizações sem fins lucrativos na organização de eventos 
para jovens carentes: a Alquimia e a Casa Modelo de Apoio 
a Criança com Câncer.

Para obter detalhes completos do nosso programa de 
CSR, leia o Relatório de CSR de 2012 da Cisco, disponível 
em http://csr.cisco.com/ (em inglês).

http://www.cisco.com/go/csrreport
http://csr.cisco.com/
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Acreditamos que a tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) pode melhorar o padrão de vida e reduzir o desperdício 
de recursos no Brasil e no mundo. Continuamos a aprender 
mais sobre o impacto de nossas operações, nossa cadeia de 
suprimentos e nossos produtos no meio ambiente, para que 
possamos reduzir as externalidades negativas e criar oportunidades 
para gerar mais eficiências.

Meio Ambiente

Resumo
A inovação está no centro das iniciativas de 
sustentabilidade ambiental da Cisco. Com produtos 
e soluções avançados e processos empresariais 
atualizados, estamos multiplicando o impacto da rede 
para criar modelos empresariais sustentáveis e maiores 
oportunidades econômicas. 

Na Cisco, a interação entre as práticas empresariais 
inovadoras e a sustentabilidade está integrada em todas 
as funções corporativas. Assim como aprendemos nos 
anos 70 e 80 que a qualidade deve ser gerenciada como 
uma função empresarial fundamental, o mesmo se aplica 
à sustentabilidade. A sustentabilidade deve se tornar 
parte de cada prática e decisão corporativa, assim como 
o compromisso com a qualidade. Da mesma forma que o 
setor descobriu que uma melhor qualidade gera lucros, a 
Cisco acredita que a maior sustentabilidade trará benefícios 
a nossa empresa, aos nossos clientes e ao planeta. Nosso 
relacionamento com os clientes é baseado em custo, 
qualidade, distribuição, serviço e sustentabilidade.

Questões ambientais no Brasil
Várias questões ameaçam o meio ambiente no Brasil e 
ocupam um lugar de destaque na opinião pública brasileira. 
De acordo com a GlobeScan, uma empresa de pesquisa 
social, e a World Wildlife Fund (WWF), uma organização não 
governamental ambiental líder, as questões mais urgentes 
no Brasil incluem:

•	 Poluição do ar/emissões automotivas

•	 Mudanças climáticas

•	 Desmatamento, espécies ameaçadas e diminuição de 
biodiversidade

•	 Redução dos recursos naturais

•	 Escassez de água doce/poluição da água

•	 Descarte de resíduos
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Compreendemos que estas questões estão interligadas e 
são fundamentais, de forma que trabalhamos para limitar 
nosso impacto em todas elas. Abaixo, descrevemos 
nossa abordagem para enfrentar as questões ambientais 
relevantes à Cisco e ao Brasil. 

Poluição do ar/emissões automotivas
Nossas soluções de colaboração remota promovem a 
“desmaterialização” ou substituição do físico pelo virtual, 
reduzindo as necessidades de viagens de negócios e 
transporte de funcionários, ajudando assim a reduzir 
a poluição do ar local. A colaboração remota também 
aumenta a produtividade, melhora o equilíbrio entre a 
vida e o trabalho do funcionário e a satisfação com o 
emprego, além de reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa. Nossas soluções de colaboração que promovem a 
desmaterialização incluem o Cisco TelePresence e o Cisco 
WebEx, entre outros.

Mudanças climáticas 
A energia e as emissões de gases de efeito estufa são as 
questões ambientais mais importantes e complexas para 
a Cisco. O problema do consumo de energia não inclui 
somente nossas operações, mas também as de nossos 
parceiros de cadeia de suprimentos, que usamos para 
fabricação, fornecimento de componentes e logística. 
A análise do ciclo de vida indica que a fase de uso dos 
produtos comuns de redes pode representar cerca de 90% 
das emissões de carbono associadas a esses produtos. 
Acreditamos que através da redução de nossas emissões 
operacionais, além de inovações em nossos produtos e 
serviços que promovem eficiência energética e redução de 
resíduos, podemos ajudar a diminuir as emissões de gases 
de efeito estufa em outros setores industriais. 

Influenciando clientes
Estamos apoiando nossos clientes, como algumas 
das maiores instituições financeiras, empresas de 
telecomunicações e prefeituras do Brasil, ajudando-os a 
reduzir o consumo de energia e de emissões de gases de 
efeito estufa em suas operações. Acompanhamos o número 
dos principais clientes brasileiros que informam o consumo 
de energia e de emissões de gases de efeito estufa através 
do Carbon Disclosure Project (CDP). Com isso, podemos 

De olho no Rio: redução da poluição 
do ar
Com a quantidade de visitantes esperada para os 
Jogos Olímpicos de 2016 e para a Copa do Mundo 
de 2014, o Rio de Janeiro enfrenta um aumento nas 
emissões de poluentes e grandes congestionamentos 
causados pelo aumento do tráfego. Estamos 
promovendo um uso mais intenso de produtos como 
o Cisco WebEx e Cisco TelePresence por parte dos 
residentes, contribuindo com a redução da poluição 
do ar e dos congestionamentos para todos que 
vierem ao Rio para os eventos.

A Cisco também ajudará o Rio a estabelecer metas 
de sustentabilidade ambiciosas que deverão ser 
cumpridas durante os Jogos Olímpicos e os anos 
posteriores.

avaliar o nível de práticas de sustentabilidade que esses 
clientes adotaram, ou estão interessados em adotar, e 
direcionar nosso apoio e recomendações de produtos de 
forma eficaz.

Influenciando fornecedores
Para influenciar e ajudar a reduzir as emissões da cadeia 
de suprimentos, a Cisco utiliza seus relacionamentos 
empresariais para incentivar seus fornecedores a 
informarem o CDP. No ano fiscal de 2012, 100% de nossos 
fornecedores de fabricação preferenciais informaram as 
emissões de carbono através do CDP. Consulte a seção 
Cadeia de suprimentos na página 8 para obter mais 
informações sobre como nos empenhamos e apoiamos 
nossos fornecedores para melhorar seu impacto ambiental.

Objetivo corporativo: 100% dos fornecedores 
definirão metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa até o ano fiscal de 2015.

http://www.cisco.com/go/csrreport
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Desmatamento, espécies ameaçadas e diminuição de 
biodiversidade
Na Cisco, o uso de terrenos para instalações e operações 
em escritório representa o impacto mais direto sobre a 
biodiversidade nas regiões em que operamos. A Cisco 
diminui esse impacto reduzindo a demanda por espaço 
físico para escritórios. Os programas de teletrabalho para 
funcionários e outras soluções de apoio, como o Cisco 
Connected Workplace, Cisco Virtual Office e OfficeExtend 
contribuem com nossa estratégia. A flexibilidade do Cisco 
Connected Workplace e das tecnologias de colaboração 
da Cisco reduz a demanda por espaço para escritórios, 
através da utilização mais eficiente da área existente e 
da capacitação dos funcionários, que podem trabalhar 
remotamente e permanecer produtivos.

Escassez de água doce e poluição da água
Como nossa sede está localizada na Califórnia, onde os 
direitos e uso da água são uma questão significativa, a 
Cisco sempre teve consciência do uso da água em nossas 
operações. Minimizamos nosso impacto hídrico através de 
estratégias inovadoras de redução e reutilização da água. 
Nossos esforços reconhecem a importância de abordagens 
locais pertinentes à gestão da água, como no Brasil. Mas 
atualmente, também estamos tomando medidas para 
institucionalizar os sistemas de gestão hídrica.

Os principais objetivos do programa de gestão hídrica da 
Cisco são:

•	 Identificar e responder às oportunidades de conservação 
hídrica para nossas operações no local

•	 Trabalhar com parceiros como governos locais, serviços 
hídricos públicos e proprietários de nossos prédios 
alugados, para seguir e reproduzir as melhores práticas 
em nossas operações e muito mais.

É importante observar que, como a produção de energia 
elétrica consome grandes quantidades de água doce em 
todo o mundo, a maior oprtunidade para a Cisco reduzir 
o impacto sobre os recursos hídricos é fazer com que as 
operações e produtos, inclusive de nossos fornecedores, 
continuem sendo eficientes energeticamente.
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Redução dos recursos naturais
Duas tendências importantes estão remodelando o Brasil 
e o mundo. A primeira é a escassez de recursos, que é 
o resultado de um aumento excessivo na demanda de 
água, energia, alimentos, fibras e minerais, à medida que o 
crescimento das populações com renda mais alta pressiona 
as limitações crescentes no fornecimento desses recursos. A 
segunda tendência é a abundância de dados, criada por um 
aumento das redes de sensores de baixo custo e sistemas de 
coleta de dados através da rede, pela explosão de dados de 
mídia social e por recursos de data mining. 

Descarte de resíduos
A devolução, reutilização, reciclagem e embalagem de 
produtos são áreas nas quais a Cisco tem as maiores 
oportunidades para influenciar o descarte de resíduos em 
todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Nossos programas de troca e de devolução são projetados 
para recolher todos os itens que a Cisco ou nossas empresas 
adquiridas colocaram no mercado. A Cisco recicla 100% dos 
componentes eletrônicos enviados a nossos recicladores 
de lixo eletrônico. Para os produtos que não podem 
ser recondicionados e reutilizados, todas as frações da 
mercadoria vão para os recicladores para se transformarem 
em novos produtos. Isso faz com que o produto não entre 
no fluxo de resíduos no Brasil, enquanto a revenda do 
produto usado permite a captação do equipamento de TI 
para aumentar a disponibilidade e o acesso à tecnologia 
para uma parte maior da sociedade. Durante o ano fiscal de 
2012, o Grupo de Logística Reversa da Cisco recondicionou, 
revendeu ou reutilizou 3.328 toneladas de produtos 
devolvidos à Cisco, uma taxa de reutilização de 25%. 

Além disso, a quantidade cada vez maior de resíduos sólidos 
despejados nos aterros, proveniente das embalagens dos 
produtos, tornou-se uma preocupação ambiental. Para 
minimizar o impacto da Cisco nesta área, nossa equipe de 
embalagens projetou pacotes que protegem contra danos 
de envio e, ao mesmo tempo, minimizam a utilização de 
materiais. 

Para obter detalhes completos do nosso programa de CSR, 
leia o Relatório de CSR de 2012 da Cisco, disponível em 
http://csr.cisco.com/ (em inglês).

Planetary Skin Institute
A Planetary Skin Institute (PSI) tem como objetivo 
enfrentar os desafios causados pela limitação 
de recursos com a oportunidade apresentada 
pela disponibilidade de dados. A PSI é uma 
organização de pesquisa e desenvolvimento 
sem fins lucrativos, inicialmente articulada pela 
Cisco, NASA e o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Brasil, entre outros, que tem 
como objetivo melhorar a vida de milhões de 
pessoas em todo o mundo, desenvolvendo 
serviços de decisão de gerenciamento de risco 
e de recursos. A PSI colabora com parceiros 
de pesquisa e desenvolvimento para articular 
inovações replicáveis e escaláveis, que podem 
ampliar bastante a capacidade de recuperação das 
comunidades, aumentar a segurança alimentar, 
hídrica e energética e proteger ecossistemas importantes e a biodiversidade. 

A PSI tem como objetivo apoiar os esforços de comunidades, governos, empresas, grupos de reflexão, 
organizações com financiamento internacional, instituições acadêmicas e outras partes interessadas por meio 
da criação de habilidades e ferramentas de plataforma aberta, que melhorem de forma significativa os recursos 
e as funções de gerenciamento de riscos do mundo. A PSI está comprometida com o desenvolvimento de bens 
públicos mundiais que tratam do desafio da escassez de recursos, reduzem a complexidade da ligação entre 
água, alimento, energia e terra e abordam o impacto cada vez maior dos extremos climáticos. Atualmente, um 
projeto-piloto da PSI está em andamento no Brasil. Consulte mais detalhes no website da Planetary Skin Institute.

http://www.cisco.com/go/csrreport
http://csr.cisco.com/
http://www.planetaryskin.org/


A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e fax estão disponíveis no site da Cisco: www.cisco.com/go/offices.
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